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 استنفورد ٢٠٤٠پروژه ايران 

  ايران مدت طوالني و پايدار يك سكوي علمي براي تحقيق درتوسعه

  :ايران علمي خروجي

  فساد و كيفيت، كميت،

  

  ساده صدرا

  نلند يدانشگاه كالج اعصاب، علوم گروه و استنفورد دانشگاه ، استنفورد ٢٠٤٠ ايرانپروژه 

  

  انيرمضمير متين

  استنفورد دانشگاه ، استنفورد ٢٠٤٠ پروژه ايران

  

  مسگران. ب محسن

  ديويس ،كاليفرنيا دانشگاه گياهي، علوم گروه و استنفورد دانشگاه ، استنفورد ٢٠٤٠ پروژه ايران

  

  پورض في امين

  پزشكي هاروارد ، مركز فتوپزشكي ولمن و دانشكدهماساچوست عمومي بيمارستان

  

  ١ آزادي پويا

  استنفورد دانشگاه ، استنفورد ٢٠٤٠ پروژه ايران

  

  ٧ شماره كار مقاله

  ٢٠١٩فوريه 

                                                             
  نويسنده مسئول ١
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  استنفورد  ٢٠٤٠پروژه ايران  درباره

 سراسر در محققانمورد استفاده قطب يك  عنوان به كه استعلمي  طرح يكاستنفورد  ٢٠٤٠پروژه ايران 

 مربوط فني و اقتصادي مسائل مورد در تحقيقات انجام منظور به ،دور از وطن  يايران محققان ويژه به جهان،

  .مي باشد جهاني عرصه در آنها احتمالي پيامدهاي ارزيابي و ايران مدت بلند توسعه به

و به  كند مي ترويج ايران اقتصادي توسعه گسترده حوزه هاي در را آينده نگر و كمي تحقيقات پروژه اين   

 و حميد هاي برنامه با همكاري پروژه اين. است قابل اعتماد سناريوهاي تحت كشور آينده دنبال تجسم

مي  حمايت استنفورد المللي بين مطالعات اسپگلي براي فريمن موسسه و يايران مطالعات در مقدم كريستينا

  .شود

   استنفورد ٢٠٤٠ ايران پروژه

  CA 94305-6055 ،٢٠٦ اتاق ، انسينا هال وست،استنفورد دانشگاهاستنفورد، 

www.iranian-studies.stanford.edu/iran2040 

  مسئوليت سلب

 هاي زمينه در علمي همكاري ترويج آن هدف تنها كه استعلمي  طرح يكاستنفورد  ٢٠٤٠پروژه ايران 

 نمي حمايت را سياسي دستور كار يا نظر هيچ و است ايران درازمدت پايدار توسعه با مرتبط فني و اقتصادي

 سياسي نظرات مسئول مركز اين شوند؛ مي انتخاب خود تحقيقاتي هاي مهارت اساس بر تنها همكاران. كند

 هاي ديدگاه مسئول وابستگان و همكاران ترتيب همين به. از آن آگاهي ندارد و نيست آنان وابستگان و اعضا

  .نمي باشند وابستگان يا همكاران ديگر سياسي

  مكاتبه و استناد

  :صورت زير به استناد در آوريد به را كار مقاله اين لطفا

  :ايران علمي خروجي آزادي،. پ پور،ض في ا. مسگران،. ب. م ،م. ميررمضاني ،س. ساده

  .٢٠١٩ فوريه ،استانفورد  دانشگاه ،استنفورد  ٢٠٤٠پروژه ايران  ،٧ شماره كار مقاله فساد، و كيفيت ،كميت

  :به مكاتبات آدرس
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 pazadi@stanford.edu،  استنفورد ٢٠٤٠پروژه ايران  آزادي، پويا

  نويسندگان درباره

  

 لجكا زيستي علوم دانشكده در اعصاب علوم در پژوهشي همكار صدرا ساده

 از بلق. مي باشداستنفورد  ٢٠٤٠پروژه ايران  در همكار و لندن دانشگاهي

 انشگاهد از را خود دكتراي او. بود لندن امپريال كالج در محقق يك او آن،

 ناسيكارش مدرك داراي و آورد دست به محاسباتي اعصاب علوم در فرايبورگ

ي مهندس كارشناسي مدرك و شريف صنعتي دانشگاه از علم فلسفه در ارشد

  .است تهران دانشگاه از برق

  

  

 ٢٠٤٠ن پروژه ايرا و همكار استنفورد در اقتصاد دانشجوي ينضامر مير متين

 قتصادا عمومي، سياست از عبارتند او تحقيقاتي عاليق. مي باشداستنفورد 

 و تحقيق درويكر براي نوآورانه هاي روش دنبال به او. سياسي اقتصاد و توسعه

 و تجزيه و آوري جمع براي برنامه يكقبال  او. مي باشد گذاري سياست

 يها تصميم رساني اطالع براي مقياس در عمومي افكار هاي داده تحليل

  .ساخته است كار و كسب و تسياس

  

  

 او ت.اس ديويس سي يودر دانشگاه  گياهان علوم استاديار مسگران. ب محسن

 ٢٠٤٠پروژه ايران در  را غذا و كشاورزي زمينه در تحقيقاتي همچنين

 پويش در سال چندين براي اين از پيش او. مديريت مي كند استنفورد

 ملبورن دانشگاه در گياهي هاي گونه هوايي و آب سازي مدل و جمعيت

به  او مكانيكي، آماري و مدل هاي از استفاده با. است بوده كار به مشغول

  .تپرداخته اس زراعتي هاي اكوسيستم و فضايي تمپورال ديناميك مطالعه

  

  

 بيمارستاندر مركز فتوپزشكي ولمن  پژوهشگران از يكي پور،يض ف امين

 تحقيقات زمينه با هاروارد پزشكي دانشكده و ماساچوست عمومي

 در را خود دكتراي مدرك او. است پزشكي صويربرداريت و يميكروسكوپ

 مدرك داراي همچنين او. كرد دريافت بوستون دانشگاه از فيزيك شيمي

 مدرك و تهران تكنيك پلي از پزشكي مهندسي در ارشد كارشناسي
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  .است شيراز دانشگاه مواد علوم ارشد كارشناسي

  

  

 چند اتيتحقيقعاليق . است استنفورد ٢٠٤٠پروژه ايران  مدير آزادي پويا

 به ندم عالقه او مي باشد. اقتصاد و زيست، محيط انرژي، شامل وي اي رشته

 هاي مقياس در پيچيده مشكالت با مقابله براي رياضي هاي مدل توسعه

 عنوان به سال چندين او استنفورد، دانشگاه به پيوستن از پيش. است مختلف

 ركاماساچوست  فناوري موسسه و كمبريج آكسفورد، دانشگاههاي در محقق

 .ه استكرد

  

  اجرايي خالصه

 توسعهي با كشورهاي ساالنه مي باشد كه حتي از نشريات در زمينه اي مالحظه قابل شاهد افزايش ايران

 كه شود طرح سوال ممكن است اين. نيز پيشي گرفته است تركيه و هند جنوبي، كره چين، مانندسريع 

 زمينه اين در دولت هاي سياست نقش ؟كيفيت بوده است آيا به ازاي است؛ رخ داده افزايش اين چگونه

 يمثال دهنده نشان ايران كه چرا است، واحد كشور يك خاص مورد از فراتر سواالت، اين به پاسخ ؟چيست

  .است فراگير جهان سراسر در كه است ٢اتالف يا انتشار الگوي ازافراطي 

 سال( مقاله ٤٥٠٠٠٠حدوددر  بزرگ هاي داده مجموعه ما ايران، علمي خروجي روند بهتر درك منظور به   

 مقاالت ،ركاربسيار پ نويسندگان نشريات، اطالعات ،)نويسندگان وابستگان و استنادات، مجالت، انتشار،

 و تجزيه و يآور را جمع اقتصادي و شناختي جمعيت هاي داده و يغماگر نشريات در انتشار ،شدهاسترداد 

 مقاالتي قاضا،ت صورت در كه داديم انجام را هايي آژانس از اول دست تحقيق يك همچنين ما. تحليل كرديم

  .كنند مي تهيه را جعلي

 به ١٩٩٧ سال در مقاله ١٠٠٠ حدود از اند شده منتشر ايراني محققان توسط كه مقاالتي تعداد ساالنه   

 به ١/٠٪ از ساالنه علمي توليد در ايران سهم و است، يافته افزايش ٢٠١٨ سال در مقاله ٥٠٠٠٠ از بيش

 ،٪٢٢ مهندسي ،٪٢٢ بهداشت و پزشكي ،٪٤١ پايه علومسهم  ،نشريات كلبين  از. است يافته افزايش ٪٢,٦

 بندي رتبه به توجه با نشريات، كيفيت. مي باشد ٪٥ اجتماعي علوم و ،٪١٠ زيست محيط و كشاورزي علوم

كه  است، متفاوت مختلف هاي رشته در توجهي قابل طور به ،ه استشد منتشر مقاالت آن در كه ينشريات

 كيفيت حال، اين با. عملكرد بهتري داشته است دانشگاهي هاي زمينه ديگر نسبت به مهندسي رشته

                                                             
٢ radigmpaperish -or-publish  
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 زمان طول در توجهي قابل تغييرات سالمت، و پزشكي در جز به ها، زمينه اكثر در زمان طول در نشريات

جمع آوري  استنادهاي از ايران جهاني بندي رتبهنشريات،  كل تعداد بر اساس كلي، طور به. دهد نمي نشان

  .همواره باعث ضعف رتبه آن بوده است شده

  ايران استنفورد ٢٠٤٠ ايران پروژه علمي خروجي

  

 ساالنه تعداد بر اساس ايران جهاني هاي رتبه و) چپ( تكميليتحصيالت  محققان و ها مقاله تعداد: ايران علمي توليد روند. ES-1 شكل

  ).راست( استنادات و انتشارات

 مقاالتي متوسط، طور به. دهند مي تشكيل را ايران نشريات از % ٢٠ حدودچند مولفه  المللي بين مقاالت   

 نويسندگان كه كسانياز  بيشتر برابر دو بودند، خارجي موسسه يك به وابسته مسئول آن نويسندگان كه

  .كنند مي دريافت استنادات ستندبه موسسات تحقيقات داخلي ه وابسته مسئول آن

شاهد  اخيرا و است يافته كاهش مداوم طور به ٢٠١٢ تا ١٩٩٧ سال از المللي بين هاي همكاري سهم  

 تعداد افزايش دليل به زياد احتمال بهكه  )٢٠١٨ تا ٢٠١٢ سال از(بوده است   باال سمتماليم به  تغيير

 مقاالت اين از % ٤٠ تقريبامسئول  نويسندگانمي باشد.  كنند، مي كار خارجي هاي دانشگاه در كه ايرانياني

 كار كشور از خارج در اكنون اما بودندالصل  ايران محققاني آنها از نيمي و بودند وابسته خارجي نهادهاي هب

  .كنند مي

 تعداد برابر ده تقريبا افزايش موجب ها دانشگاه هاي ظرفيت سريع گسترش و شناختي جمعيت روند   

 تحقيق براي را انبوه و ارزان انساني منابع و است، شده گذشته دهه دو طي در تكميلي تحصيالت دانشجويان

 استخدام ميرسد نظر به. دهد مي توضيح را علمي توليد رشد به رو روند حدي تا امر اين و كرده است فراهم
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 مالحظه قابل كاهش دهنده نشان كه يابد، ادامه دانشجويان رشد با همگام است نتوانسته علمي هيات جديد

  .است تحقيق و آموزش كيفيت در اي

 و علمي ارتقاي كه است عالي آموزش در دولتي سياست مقاالت، افزايش روند در مهم عوامل از ديگر يكي   

 را محيطي ها سياست اين. كند مي علمي مجالت در مقاالت انتشار مشروط بر را دانشجويان التحصيلي فارغ

 اخالق مناسب آموزش عدم. كند مي تبديل اتالف يا انتشار الگوي افراطي شكل به را خود كه اند كرده ايجاد

 در را خود كه است شده سيستماتيك اداري فسادسارقان علمي منجر به  براي مجازات و علمي تحقيقات

 فساد وجود. دهد مي نشان مقاله استردادسرقت دزدي و  ميزان باالترين با ييكشورها ميان در ايران جايگاه

 هايتخلف با مقابله و سختگيرانه تدابير اجراي شانس دولتي، مقامات سطوح باالترين در حتي حاكم اداري

  .را كم مي كند بيني پيش قابل آينده در كالهبردارانه

 عالي تحصيالت در بزرگ انساني سرمايه وقف سبب به ايران كه دهد مي نشان ما مطالعه خالصه، طور به   

 استفاده جاي به حال، اين با. است مند بهره توسعه براي فرصت يك از كشور از خارج و داخل در تحقيقاتي و

 سخنان و دولت غالب سياست كشور، رونق و معنادار توسعه منظور به مسير يك در عظيم پتانسيل اين از

 كشور علمي توليد ميزان دولتي رسمي گفتمان. مي كند تمركز اصلي هدف عنوان به انتشار كميت بر رسمي

 عمومي تبليغات در كليدي نقش زمينه، اين در اغراق آميز ادعاهاي. داند مي توسعه هاي پيشرفت معادل را

. نشان دهد دولت عملكرد و سياستها تدوينپيشرونده از  يتصوير و فرو بنشاند را ملي غرور تا كند مي ايفا

 و علمي توسعه و تحقيقبه  كيفي رويكرد وجود عدم به منجر طبيعي طور به كميت بر اهري تاكيد چنين

هاي مشاهده  نمونه با -  فراگير تحقيق فساد. مي شود اقتصاد و جامعه اساسي هاي جنبه با اساسي رابطه

. است پژوهش گراي توليد روش اين مستقيم نتيجه دهد، مي نشان را ييخ كوهسر فقط كه استشده اخير 

 جز چيزي علمي هاي سياست چنين نهايي نتيجه باشد، نداشته وجود فعلي پارادايم در اساسي تغيير اگر

 رفاه بر كوچكتر حتي تاثيري و علمي واقعي پيشرفت به و منجر به كمكي ناچيزي نيست علمي تحقق نماد

  .شد خواهد يمل

  

  فساد و كيفيت ،كميت: ايران علمي خروجي

 اغلب كه( كشور علمي خروجي در كه اخيري معجزه مورد در مكررا ايران دولتي هاي رسانه و ارشد مقامات

 عوامل كدام است؟ درست ادعاها اين ميزان چه به. كنند مي افتخارافتاده  اتفاق) شود مي ناميدهعلمي  توليد

 چگونه كميت، بر عالوه باشد؟ داشته نقش فرايند اين در است ممكن شناختي جمعيت و اقتصادي اجتماعي،

 اين در ديگر كشورهاي با مقايسه در ايران است؟ يافته تكامل زمان طول در ايران در علمي خروجي كيفيت
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 تقويت براي دولتي هاي سياست منفي جانبي عوارض و مثبت پيامدهاي و ميكند؟ عمل چگونه عرصه

  .است سواالت اين به پاسخ گزارش اين هدف چيست؟ نوآوري و تحقيقات

 ميانگين و شناختي جمعيت ساختار تغيير معاصر، ايران در اجتماعي بسيج مختلف هاي جنبه ميان در   

 مي تأثير تحقيق براي كشور انساني سرمايه بر توجهي قابل بطور كه است اصلي هاي عامل تحصيل، سالهاي

 گذشته دهه دو طي دانشگاهجويان دانش تعداد و ساله پنج و بيست تا نوزده جمعيت تغييرات ،١ شكل. گذارد

 گرفت شتاب انقالب از پس سالهاي در و شد آغاز ١٩٧٠ دهه در ايران در افزايش زاد و ولد. دهد مي نشان را

 كه شد زيادي جمعيت ايجاد باعثكه  ]١[ شاهد كاهش باروري بود ٢٠٠٥ تا ١٩٨٥ حدودو سالهاي 

 دهه اواخر در. آورد وجود به ١٩٩٠ و ١٩٨٠ هاي دهه در متوسطه و ابتدايي دوره در را زيادي فشارهاي

 در تحصيل ادامه يا و كار بازار به ورود آماده آن از پس و درسيدن بزرگسالي به تدريج به ايران جوانان ،١٩٩٠

  .ندبود دانشگاه سطح

 در جزئي هاي پيشرفت و فرزندانشان براي دانشگاهي آموزش اهميت از والدين درك در گسترده تغييرات   

 اواسط تا اما. شود مي عالي تحصيالت براي تقاضا افزايش موجب توجهي قابل طور به خانواده متوسط درآمد

اسكان  را) سال پنج و بيست تا نوزده( جوانان جمعيت % ٢٠ از كمتر توانستند مي ها دانشگاه ،٢٠٠٠ سال

 يا كردن محدود براي اي وسيله عنوان به ها دانشگاه به دولت ،٢٠٠٠ سال اواسط از حال، اين با. دهند

 تا دانشگاه هاي كرسي نتيجه، در. پر دردسر نگاه مي كرد كار بازار به جوانان ورود انداختن تعويق به حداقل

  .نام كردند ثبت ها دانشگاه در اخير هاي سال دراين جوانان  % ٤٠ از بيش كهيافت  افزايش حدي

 و انتفاعي هاي دانشگاه انبوه ايجاد و موجود مؤسسات در ظرفيت افزايش با دانشگاه ظرفيت گسترش   

 به گذشته، دهه دو در. شد ايران در عالي آموزش منجر به تجاري سازي خود نوبه به و شد همراه غيرانتفاعي

 دري مصرففقره اصلي  عنوان به دانشگاهي آموزش ها، دانشگاه در نام ثبت براي گروه همساالن فشار دليل

  .است شده تبديل ايراني خانوارهاي ميان

 مي ها دانشگاه در نام ثبت كاهش به منجر آرامي به سني گروه اين اندازه در تدريجي انقباض حال، اين با   

  .ماند مي خالي دانشگاه هاي كرسي از بسياري است، شده داده نشان ١ شكل در كه همانطور .شود
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). راست محور( گروه اين به دانشجويان نسبت و) چپ محور( دانشجويان تعداد و ساله پنج و بيست تا نوزده سن گروه در تغييرات :١ شكل

 دانشگاهي مدرك است ممكن ساله پنج و بيست تا نوزده دانشجويي غير جمعيت از بخشي ،داده شده زمان هر در كه باشيد داشته توجه

  .باشند داشته

 طور به) اوليه افزايش باروري پس( زنان باروري شديد كاهش با همراه دانشگاهي تحصيالت شديد افزايش   

 گذار سرعتكه  داد تغيير شدت به را ايران اجتماعي انداز چشم و شد منجر اجتماعي بسيج به توجهي قابل

 خانواده( تر مدرن جامعه يك به را) پايين تحصيلي دستاوردهاي بزرگ، هاي خانواده( سنتي جامعه يك از

 كه ديگري كشور با وجه هيچ به كه حدي تا است، كرده تسريع) عالي آموزشي دستاوردهاي كوچكتر، هاي

 تحصيالت افزايش( فاكتور دو هر كه است توجه جالب. ندارد همخواني است كرده تجربه را مشابهي تغييرات

 و رسمي اقدامات و ها سياست از) ٢٠٠٥ تا ١٩٨٥ هاي سال بين در باروري ميزان كاهش و دانشگاهي

 و اجتماعي مزاياي مورد در كادرا تغيير. كردند دريافت مشترك حمايت يكسان طور به مردم تقاضاي

 نگرش در رسمي تغيير. شد باروري ميزان كاهش براي دولت تالش باهمزمان  كمتر فرزند داشتن اقتصادي

 كيفيت بر] ٢) [زمان آن در سال در ي% ٤ افزايش( جمعيت باالي رشد وخيم عواقب تحقق به سبب

 سخاوتمندانه هاي انقالبي مي بايست وعده دولت كه زماني ،بود جنگ از پس دوران در ويژه به حكومتداري،

 در شده ثبت كاهش هاي سريعترين از يكي خصوصي و دولتي همكاري اين نتيجه. اش را تحقق مي بخشيد

  .دهه دو درفقط  زن هر در تولد دو به تولد شش از يعني بود جهان در باروري ميزان كل

 تحقيقات و عالي آموزش زمينه در دولت هاي سياست اجتماعي، و شناختي جمعيت تغييرات اين بر عالوه   

 ها سياست اين خصوص اينكه به. است داده قرار تاثير تحت توجهي قابل طور به را علمي انداز چشم نيز
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 قرار علمي نشريات در مقاالت انتشار مشروط بر شدت به را دانشجويان التحصيلي فارغ و ارتقاي هيئت علمي

 تحقيق، در زمينه دولت فعلي رويكرد در كلي، طور به]). ٣،٤،٥[ به مراجع كنيد رجوع مثال، عنوان به( داد

 نقش و آن كيفيت از نظر صرفتكنولوژيكي و  و علمي پيشرفت معادل نشريات خروجي رسد مي نظر به

. است شده گرفته نظر در هدف عنوان به ي خودخود به انتشار بنابراين،. باشد جامعه و اقتصاد در آن اساسي

 ضعيف مطالعاتباعث انتشار  وخدشه وارد كند  علم اعتبار و كيفيت به تواند مي انتشار براي شديد فشار اين

مي شود  "پيشرفت" موجب وهم همچنين مي شود و است تقلب آميز رفتار از ناشي كه بازيابي قابل غير و

 در. مردم رفاه در بهبود يا و علمي دانش ناچيزي به بدنه بسيار كمك با علمي دستاوردهاي از يعني خياالتي

 كه است سياسي- اجتماعي رفتارهاي از وسيعي گستره با متناسب ايران انتشارات حباب تر، گسترده نگاه يك

  .شود مي ناميده توسعه بدون مدرنيته نام به معموال

 مختلف منابع از را وسيعي هاي داده مجموعه ما ايران، در علمي توليد كيفيت و كميت ارزيابي براي   

 رو روند از كلي مرور يك ابتدا مقاله، اين ادامه در. ها را نمايان سازيمروند و كلي تصوير تا تحليل مي كنيم

 پيامدهاي درباره بحث باسپس . كنيم مي ارائه ايراني محققان توسط شده منتشر مقاالت كميت در رشد به

 يتحقيق هاي سياست تاثيرات توسط كه گذشته هاي دهه شناختي جمعيت تغييرات غيرمستقيم و مستقيم

 مهاجرت ابزاري براي عنوان به كه خارجي هاي دانشگاه در پذيرش برايدانشجويان  تمايل افزايش و دولت

 ايراني محققانچندمولفه  المللي بين مقاالت ما اين، بر عالوه. نتايج را وارد زمينه مي كنيمشده است  تقويت

 سپس. ايراني دور از وطن را تعيين مي كنيم محققان با ايران داخل محققان همكاري مقدار و مي سنجيم را

 مي تغيير مطالعه هاي زمينه و زمان طول در ايراني پژوهشگران خروجي كيفيت چگونه كه دهيم مي نشان

سپس . مي دهيم انجام را ديگر كشورهاي با ايران علمي خروجيبين  تطبيقي تحليل و تجزيه همچنين. كند

 اطالعات از استفاده با كشور در علمي هايتخلف ديگر انواع و بومي ادبي سرقت مورد در بحث با را گزارش اين

 اصطالح به موسسات از ما موثق تحليل و تجزيه. كنيم ميگيري  نتيجه شدهاسترداد  مقاالت در موجود

 تكميلي تحصيالت دانشجويان براي را متنوعي خدمات كه تحصيالت تكميلي "تحقيقاتي" خصوصي مشاوره

پر  محققان توسط خروجي تردقيق تحليل و تجزيهو  مقاله توليد و نامه پايان نوشتن جمله از دهند، مي ارائه

  .را نشان مي دهد كشور كار 

  

  

  ايران علمي خروجي هايروند
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 اين براي. كنيم مي آغازاخير  هاي سال در ايران علمي خروجي مقدار خود را با ارزيابي تحليل و تجزيه ما

 مورد اسكوپوس  همكار نمايه شده در توسط شده بازبيني هاي مجله در شده منتشر مقاالت تمام منظور،

]. ٦[ مي باشدهمكار  توسط شده بازبيني مقاالت هاي پايگاه بزرگترين از يكي كه ، است گرفته قرار تحليل

 به را ايران كه اند كرده منتشر) ١ جدول( مقاله هزار ٤٣٧ حدود ايراني محققان گذشته، دهه دو طول در

 تحليل و تجزيه. قرار مي دهد جهان علمي نشريات خروجي به كننده كمك كشور يكمين و بيست عنوان

 به گذشته دهه دو طي در ساالنه انتشار ميزان كه دهد مي نشان ايران تحقيقاتخروجي در  موقتي تغييرات

 سه از كمتر كه علمي انتشار گسترشدر  جهاني روند كه از) ٢ شكل( است يافته افزايش برابر پنجاه ميزان

  .پيشي گرفته است است يافته افزايش برابر

 % ١/٠ ميزان به كشور سهم قبل دهه دو حاليكه در ،دست دارددر  را جهان علمي توليد از % ٢,٦ امروز ايران

نيز پيشي  تركيه و هند جنوبي، كره چين، سريع مانند كشورهايي با توسعه از ايران انتشار، سرعت اين با. بود

  گرفته است .

 چند مقاالت سهم گرچه. مي باشد المللي بين همكار يك حداقل شامل يايران تمقاال پنجميك  تقريبا   

). ٢ شكل( است رو به افزايش بوده همواره مطلق تعداد اما است، يافته كاهش اي مالحظه قابل طور به مليتي

 در تغيير تحقيقاتي، هاي گروه بين مستقيم همكاري طريق از توانند مي چندمولفه المللي بين مقاالت

 كه ارشد كارشناسي دانشجوي يكبراي مثال ( انتشار فرآيند يا تحقيق طول در همكاران از يكي وابستگي

 هاي پروژه در ايراني محققان مشاركتاز  كمتر، اي اندازه تاو ) كند مي آغاز كشور از خارج در را دكترا مقطع

 هاي سال طي كرده تحصيل جوانان مهاجرت از اي گسترده موج. نشات بگيرند مليتي چند تحقيقاتي

 المللي بين هاي همكاري روند اين به قطعا خارجي هاي دانشگاه در محقق عنوان به آنها استقرار و گذشته

  .است كرده كمك

  .٢٠١٨ و ١٩٩٧ هاي سال بين ايراني محققان علمي نشريات آماري خالصه .١ جدول

  استنادات  مقاالت  ايراني محققان توسط شده منتشر مقاالت

بر حسب   كل  سهم  تعداد  

  مقاله

  ١١/٠  ٤,٤٠٠  ١٠٠  ٤٣٧  مقاالت تمام

  ٩,٠  ٨٠  ٣,١٥٠  ٣٥٠  ايراني منحصرا نويسندگان

  ١٤,٣  ١,٢٥٠  ٢٠  ٨٧  المللي بين نويسنده يك حداقل با

  ١٩,٣  ٥٥٠  ٦,٥  ٢٨   المللي بين نويسنده مسئول

  ١٧,٥  ٢٥٣  ٣,٣  ١٤  ايراني (دور از وطن)

  ٢١,١  ٢٩٦  ٣,٢  ١٤  ايراني غير
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  ٣,٧  ١٩٧  ١٢,٢  ٥٣  ايران به ميزباني مجالت در شده منتشر

  

 شكل( است شده توليد كشورها از وسيعي طيف از دانشمندان همكاري با المللي بينچندمولفه  مقاالت   

) مقاله١٠,٠٠٠ حدود با كدام هر( انگلستان و كانادا و) مقاله ٢٠,٠٠٠ از بيش با( متحده اياالت). ٣

 كانادا، چون كشورهايي. دارند ايراني محققان با را مشترك مقاالت تعداد بيشترين كه هستند كشورهايي

 تعداد حضور دليل به زياد احتمال به بيش از حد انتظار داشتند كه جهاني انتشار سهم استراليا، و مالزي

 اهداف كه ژاپن و چين مانند كشورهايي مقابل، در. مي باشد كشورها اين در كرده تحصيل ايرانيان از زيادي

 در را ايراني تحصيالت تكميلي دانشجويان از كمتري جمعيت و هستند ايرانيان ميان درپايين تري  مهاجرتي

 بهرجوع كنيد ( اند كرده منتشر ايراني پژوهان دانش با كمتر از حد انتظاري مشترك مقاالت گيرند، مي بر

  ) الف ضميمه ،١- الف جدول

 استنادي سهمدهند اما  مي تشكيل را نشريات كل از ٪١٧ المللي بين چندمولفه مقاالت حالي در   

 مسئول نويسنده كه كه است باالتر زماني استناد ميزان همه، از مهمتر. دريافت مي كنند ٪٢٥ نامتناسب

 هر در استناد ١/٢١( ايراني غير دانشمند يا و) مقاله هر در استناد ٥/١٧(ان دور از وطن ايراني از بخشي مقاله

 از درصد ١٢ شوند، مي ميزباني ايران در كه اسكوپوس نمايه شده در علمي مجالت مقابل، در. باشد )مقاله

  ).١ جدول( كنند مي دريافت را استنادات كل درصد ٤ تنها اما كنند، مي منتشر را مقاالت

  )راست محور( المللي بين همكاري سهم و) چپ سمت محور( يايران محققين انتشارات تعداد .٢ شكل
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  ٢٠١٨ تا ١٩٩٧ هاي سال بين مشترك شده منتشر مقاالت تعداد با ايراني محققان توسط المللي بين هاي همكاري نقشه .٣ شكل

مربوط  مقاالت سهم بزرگترين). ٤ شكل( است متفاوت تحقيق نوع به بسته نيز نشريات كيفيت و كميت   

 ،)٪٢٢( بهداشت و دارو آن دنبال به ،)٪٤١) (رياضي و شناسي زيست فيزيك، شيمي، مانند( پايه علوم به

 ما. مي باشد )٪٥( اجتماعي علوم و) ٪١٠( دامپزشكي علوم و زيست محيط كشاورزي، ،)٪٢٢( مهندسي

 پروكسي يك عنوان به مختلف هاي رشته مقاالت آن در كه را مجالت وزني متوسط بندي رتبه همچنين

 بندي رتبه ميانگين با). ٤ شكل( كرديم محاسبه مي شدند را منتشر مربوطه حوزه در انتشار كيفيت براي

 دنبال به داشت و اصلي هاي رشته ديگرانتشار عملكرد بهتري نسبت به  كيفيت نظر از مهندسيرشته  ، ٣٧

 كه حالي در. در رتبه هاي بعدي قرار دارند محيطي زيست علوم و كشاورزي و پايه علوم اجتماعي، علوم آن

 است، بوده تغيير بدون تقريبا زمان طول در اصلي هاي رشته ساير براي مجالت وزني متوسط بندي رتبه

 در كه است ثابت و مالحظه قابل كاهش دهنده نشان سالمت و دارو در انتشارات متوسط بندي رتبه ميانگين

  .يابد مي كاهش ٥٨ به ٣٨ از) ٢٠١٣ تا ٢٠٠٤ سال از( دهه يك
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 پانل( مجالت رتبه بندي نرمال سازي شده اساس بر مطالعه حوزه نظراز  ايراني محققان توسط شده منتشر مقاالت كيفيت روند. ٤ شكل

). راست سمت پانل( اند شده منتشر مختلف هاي رشته در ٢٠١٨ تا ١٩٩٧ هاي سال بين ايراني محققان توسط كه مقاالتي توزيع و) چپ

  .است شده منتشر دوره اين در مقاله ٤٣٧٠٠٠ مجموع در

. كنند مي شركت علمي نشريات در مختلف تحقيقاتي موسسات چگونه كه كرديم بررسي همچنين ما   

 تعداد را داشته اند به همراه ايران علمي خروجي در مشاركت بزرگترين كه هايي دانشگاه كامل فهرست

 ب ضميمه در) علمي هيات به ازاي هر عضو مقاالت تعداد( نرمال سازي شده توليد و علمي هيئت اعضاي

 همه( اسالمي آزاد دانشگاه و پزشكي علوم تهران دانشگاه تهران، دانشگاه. است شده ارائهالف - ب جدول

 مطالعات موسسه( IPM مانند ديگر موسسات حال، اين با. اند داشته را انتشارات تعداد بيشترين) شاخه

 هيات توليد ميزان باالترين كبير امير صنعتي دانشگاه شريف و صنعتي دانشگاه ،)رياضيات و نظري فيزيك

  .ندداد نشان دانشكده هر در مقاله ٤/٤،  ٥/٤،  ٤/٧  ميانگين با راعلمي 

 به مقاله ١٠٠٠٠ هر در مقالهاسترداد  ميانگين تعداد نظر از توان مي همچنينرا  تحقيقاتي موسسات   

 انتشار از تعداد بيشترين با يايران مؤسسات. داد قرار ارزيابي مورد علمي تخلفات گيري اندازه يك عنوان

بسيار باالي  ميزان متوسط طور به اما ،ندداد نشان را مقالهاسترداد  ميزان از زيادي واريانس، ١٩٩٧ سالهاي

 يايران انتشارات واقع، در). ١- الف جدول( را نشان مي دهند مقاله ١٠٠٠٠ هر در ١٣,٣مقاله يعني استرداد 

 ييكشورهاليست  باالي در را ايران كه شده استاسترداد داراي مقاله  جهاني ميانگين برابر چهار كلي طور به

استرداد داده  اطالعات بانك توسطكه  مقالهاسترداد  فهرست]. ٧[ دهد مي قرار مقالهاسترداد  بيشترين با

بررسي هاي  نتيجه عمدتا تخلف كشف ظاهرا كه دهد مي نشان] ٨[ شده آوري جمع ٢٠٠٤ سال از مقاله

 و را انجام مي دهند تخلفتري بررسي  فعاالنهبه صورت  ترمعتبر مجالت كه ، زيرااست پراكنده ويراستاري

 از زيادي ميزان دست به انتشار مي زنند، آنها با عملكرد خوب در و نخبه نهادهاي از عمدتا كه محققاني
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 نيز مقاله ديگر نويسندگان كه دارد احتمال شود، مي شناسايي تخلف مورد يك كه زماني. دارند ات راتخلف

 از بسياري مسئول هنويسندين چند كه شود مي وضعيتي به منجر خود، نوبه بهگيرند و  قرار بررسي مورد

 دهد مي نشاناسترداد  درباره ما تحليل و تجزيه وجود، اين با. موسسات مورد نظر مي شوند مقاالتاسترداد 

 دانشگاه فني، دانشكده هاي پزشكي، دانشكده هاي از جمله است شايع ايران در موسسات انواع در تخلف كه

  .نخبه هاي دانشگاه حتي و نامناسب عملكرد داراي هاي

 نشريات در كه را ايراني مقاالت سهم و ارجاع خود ميزان ما ايران، علمي خروجي كيفيت بهتر ارزيابي براي   

 مي شوند مجله ٦٦٤ مجموع در كه داديم قرار تحليل و تجزيه را مورد است شده استناد يا شده منتشر برتر

 براي. بدست آورده اند  TMCiteScoreاسكوپوس معيارهاي ژورنال در هر رشته دررا  دوم و اول رتبه كه

 ايران نشريات استنادات تحليل و تجزيه. كرديم حذف راچند مولفه  المللي بينمقاالت  تحليل، و تجزيه اين

انجام  كشور داخل در محققانديگر يا ونويسندگان همكار  توسط استنادها از بزرگي بخش كه دهد مي نشان

 كاهش ٢٠١٥ سال در درصد ٤٠ به ١٩٩٧ سال در درصد ٥٤ از كشور ارجاع خود ميزان اگرچه ،شده است

  ).٥ شكل( است يافته

 ازفاصله زيادي  نشريات با تمام ميان در ايراني مقاالت سهم ،مقاالت رشد متوسط ميزان از با فراتر رفتن   

 ايراني مقاالت پيشرفت، وجود با اما. يافت افزايش ٢٠١٦ سال در درصد ٦/١ به ١٩٩٧ سال در درصد١/٠

 طور به كشور علمي خروجي يعني ،)٥ شكل( برتر تشكيل مي دهند مجالت در را مقاالت از درصد٥/٠ تنها

 مقاالت از ايراني مقاالت كه استناداتي سهم اينكه جالبتر. مي شود چاپ پايين كيفيت مجالت در يناسبتنام

 مي تشكيل را نشريات اين در شده ذكر مقاالت از درصد ١/٠ فقط كنند، مي دريافت برتر مجالت در ديگر

 در زمينه پيشگامانه و نوآورانه كار زمينه در ايران علمي خروجي كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين، .دهند

  .كرده است مختلف ضعيف عمل هاي

  )المللي بين هاي همكاري استثناي به( ايراني پژوهشگران توسط شده منتشر مقاالت
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 علمي مجالتخروجي  كل از مقاالت اين سهم و) چپ سمت پانل( ايراني محققان توسط شده منتشر مقاالت اتاستناد منشا .٥ شكل

  .انتشار از پس متوالي سال سه در شده دريافت برتر مجالت از مقاالت اين استنادات سهم و برتر مجالت و جهان

 همبستگي نشريات ساليانه تعداد با كند، مي دريافت كشوريك  مقاالت كه استناداتي تعداد كلي طور به   

 زمينه در ايران فعلي جايگاه تعيين براي .شود مي آشكار سال چند گذشت با معموال كه البته دارد، قوي

 استنادات مجموع و مقاالت تعداد مجموع با را ايران رتبه از بعدي دو ماتريس يك ما جهاني، انداز چشم

 شكل در كه مورد تجزيه و تحليل قرار داديم زمان طول در را )است مجله خود ارجاع كه به غير از( خارجي

 كلي طور به تقريبا آن انتشار ،داشته باشد ١:١ خط طول در ي عملكرديكشور اگر. است شده داده نشان ٦

 در انتشار توزيع و مقاالت كيفيت با تواند مي ١:١ خط از انحراف. كند مي دريافت را استنادها ميانگين تعداد

  .شود داده توضيح مختلف هاي زمينه

 اين بين هميشه حال، اين با .است داده بهبود استنادها تعداد و مقاالت تعداد دو هر در را خود رتبه ايران   

 سالهاي اوايل در تثبيت از پيش ٢٠٠٠ طي سال در شكاف اين مشخص، طور به. دارد وجود شكاف رتبه دو

 ايرانآيا  و است جديد روند يك اين آيا كه نيست معلوم. ه استيافت بهبود تازگي به وگسترش يافت  ٢٠١٠

 نظر از اوليه سالهاي در ايران نشريات آيا اينكه يارفت مي كند پيش تحقيقات كيفيت از نظر آينده سالهاي در

  )نويسندگانبه دليل خود ارجاع بيش از حد  مثال، عنوان به( ميكنند عمل خوبي به يخارج استناد

  رتبه از نظر تعداد مقاالت و استنادات خارجي

  

 سالهاي بين )ه استارجاعي مجالت حذف شد خود( خارجي استنادات و نشريات ساالنه تعداد از نظر ايران جهاني هاي رتبه. ٦ شكل

  ].١٠[ ٢٠١٧ تا ١٩٩٧
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  آن پيامدهاي و علل

 داشته چشمگيري رشد سرعت گذشته هاي دهه در ايران علمي كميت خروجي كه ايم داده نشان تاكنون ما

 از را مقاالت اين كيفيت هاي روند همچنين ما. است جهاني ميانگين از باالتر توجهي قابل طور به كه است

 دست به گزاف هاي هزينه با صرف يتكم رشد كه ايم داده نشان و كرديم ارزيابي مختلف جنبه چندين

 انتشار قابل بر حد از بيش تمركز و حيله گرانه هاي فعاليت تثبيت و گسترش آن مهمترينكه  است، آمده

 اين مباني داريم قصد ما بخش اين در. مي باشد كشور نيازهاي به توجه جاي به نهايي خروجي بودن

 و تحقيق هاي هزينه نقش منظور، اين براي. كنيم بيان ايران آينده براي را هاروند اين پيامدهاي و تحوالت

 هزينه مقدار. كنيم مي بررسي تحقيق خروجي اصلي كننده تعيين عوامل عنوان به راانساني  سرمايه سهام

 تاثير مختلف هاي كانال طريق از ها آن نتيجه و تحقيق خروجي بر توسعه و تحقيق زمينه در كشوري هاي

 و جديد پژوهشي تجهيزات ارائه ،)ها بخش ساير به نسبت( اعضا معيارهاي و پژوهش جامعه اندازه: گذارد مي

 تحقيق هاي هزينه تاريخي، لحاظ از). غيره و كنفرانس، در حضور نشريات،( اطالعات به دسترسي و پيشرفته

 واقع، هزينه در]. ١١[ است در نوسان) GDP( داخلي ناخالص توليد از ٪٠,٥ تقريبا در ايران، در توسعه و

 همانطور ،خروجي حاليكه در است يافته افزايش ٣ضريب ناچيز  با گذشته دهه دو در ايران تحقيقاتي هاي

 ما ايران فعلي علمي توليد گستردن براي. ه استيافت افزايش پنجاه احدود با صريب شد، داده نشان قبال كه

نظر مقادير از  علمي انتشارات تعداد و داخلي ناخالص توليد بين همبستگي ي دركشور بين مقايسه يك

 بر انتظار مورد ارزش برابر دو حدود مقياس دو هر در ايران عملكرد حاضر حال در. داديم انجام سرانه و مطلق

  ).٧ شكل( است ديگر كشورهاي متوسط عملكرد اساس

   شده منتشر هاي مقاله تعداد و داخلي ناخالص توليد
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) پايين پنل( سرانه و) باال پانل( مطلق از نظر مقادير ٢٠١٧ سال در شده منتشر مقاالت تعداد و داخلي ناخالص توليد بين رابطه. ٧ شكل

  .لگاريتمي مي باشد مقياس در افقي محور كه باشيد داشته توجه]. ١٢،١٣[

 توضيح را ايران در علمي توليد روند تواند نمي توسعه و تحقيق هاي هزينه نقش اينكه نشان داديم از پس   

 با كه فرض را بر اين بنا نهاديم. تمركز كرديم انتشارات افزايش اصلي محرك عنوان به انساني عوامل بر دهد،

 ميزان تكميلي، تحصيالت سريع افزايش و جوانان جمعيت افزايش كشور، شناختي جمعيت روند به توجه

 دهنده نشان واقع در ما تحليل و تجزيه. است داده افزايش تحقيقات دركشور را  " موثر مولد جمعيت"
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 ارشد، كارشناسي دانشجويان جمله از( عالي آموزش در فعال دانشجويان تعداد در اخير چشمگير افزايش

 است علمي نشريات تعداد افزايش الگوي به شبيه بسيار روند اين). ٨ شكل بهر.ج.  ،يپزشك دكتراي و دكترا

 عنوان به انساني سرمايه كه شود مي استدالل رو اين از، )است شده داده نشان ٢ شكل در قبال كه همانطور(

  .است دانشگاهي مقاالت هجوم عامل ترين اصلي

 دهه در. باشد ١٩٨٠ دهه جمعيت انفجار تاخير افتاده نتيجه تواند مي تحقيق براي انساني سرمايه افزايش   

 افزايش درصد ٤ حدود ساليانه نرخ با چشمگيري طور به ايران جمعيت ،١٩٨٠ ي دهه اواسط تا ١٩٨٠ ي

 باكه  است داشته خود جوانان جمعيت در زيادي رشد گذشته دهه دو طول در ايران نتيجه، در. يافت

 مدت كوتاه هاي سياست با همراه عالي، تحصيالت براي باال تقاضاي. بود همراه دانشگاه ظرفيت گسترش

 توجه قابل نمونه يك. شد ها دانشگاه گونه قارچ رشد به منجر بيكاري، مشكل بردن بين از براي دولت

 باال تقاضاي جهت براوردن بعد، دهه چند طي اما شد تأسيس ١٩٨٢ سال در كه بود اسالمي آزاد دانشگاه

 نبود رايگان آزاد دانشگاه دانشگاهي، و دولتي مدارس خالف بر. يافت گسترشعالي بسيار  تحصيالت براي

 اقتصادي توجيه كشور سراسر در هايش شاخه گسترش و )شود مي اجرا دولتي مقامات توسط كه چند هر(

  .نشان داد را ايران در عالي آموزش تجاري سازي از جديدي مرحله داشت و

 يك. است نيافته افزايش نسبتا عالي آموزش كيفيت دانشگاه، هاي كرسي تعداد چشمگير افزايش عليرغم   

 جديد استخدام. جو بوددانش هر هيئت علمي به اعضاي تعداد،  بي تناسب گسترش اين دهنده نشان شاخص

هيئت  بهجو دانش نسبت در توجه قابل منجر به كاهش ونبود  جويان همخواندانش تعداد رشد با علمي هيات

 به عظيم كاهش اين). ٨ شكل(رسيد  ٢٠١٨ سال در درصد ٨ از كمتر به ٢٠٠٥ سال در درصد ١٨ از علمي

دانشجويان  بيشتر پذيرش براي را خود "هاي كرسي" ها دانشگاه هرچند كه دهد مي نشان نصف از كمتر

 و دانشجويان شمار افزايش. ندارندرا  آنها آموزش براي مناسب آموزشي "ظرفيت"اما  اند، داده گسترش

 ي برايدستورالعمل تحقيقات، و عالي آموزش زيرساخت در مناسب گذاري سرمايه بدون دانشگاه هاي صندلي

  .است كيفيت كاهش

 مقاله به دالر نسبت ايران اول اينكه،: آورد دست شده به ارائه تحليل از مهمي هاي گيري نتيجه توان مي   

 است شده داده نسبت تحقيقاتي جامعه توليد و اندازه به اول درجه در اخير بااليي دارد، و دوم اينكه افزايش

 كشور مورد انتظار مالي فشار به توجه با كه نشان ميدهد استدالل آن. اين تحقيقاتي هاي هزينه افزايش تا به

 به بعيد بيني پيش قابل آينده در تحقيق هاي هزينه نشان مي دهد افزايش كه مدت، ميان و مدت كوتاه در

 عمده طور به) كيفيت و كميت نظر دو هراز ( آينده در علمي خروجي در تغيير گونه هر ، رسد مي نظر

 دانشجويان موثر جمعيت بيني پيش مثال، براي. نشات خواهد گرفت پژوهش جامعه توليد و اندازه توسط

  .مي كند برآورد آينده را به طور تقريبي در نشريات روند تكميلي، تحصيالت
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 رجوع( دارند انتشار به نياز مختلف داليل به كه تكميلي تحصيالت دانشجويان تعداد افزايش كه حالي در   

 گرفته نظر در ايران علمي توليد ميزان در غيرمتعارف افزايش اصلي محرك عنوان به تواند مي) زير به كنيد

 اصلي عامل عنوان به توان مي را دولتي سطحدر  معقول هاي برنامه و مناسب هاي سياست فقدان شود و

 دولت گرفت، قرار بحث مورد قبال كه همانطور. كرد شناسايي تحقيقات از ناشي فساد و كيفيت فقدان

 كاهش كه كند گذاري سرمايه متناسبي طور به عالي آموزش در گذاري سرمايه به نسبت است نتوانسته

 گسترش بر عمده طور به ها سياست كلي، طور به. گوياي اين مسئله است هيئت علمي دانشجو به نسبت

اين  . اطمينان كيفيت و اساسي ظرفيت ايجاد نه و كنند مي تمركز عالي آموزش و ها دانشگاه فيزيكي

  .گويا مي باشد آن اهميت يا تاثير ذكر بدون انتشارات تعدادستايش  صحبت هاي موضوع در

 قرار خود الشعاع تحت را عالي آموزش زمينه در ايران عمده سياستهاي واقع در ت گراكمي ذهنيت اين   

 و انتصاب و دكتري و ارشد كارشناسي دانشجويان براي التحصيلي فارغ موارد الزام آور جمله از است، داده

 يا تاثير گيري اندازه براي معنادار يروش آيين نامه ها حال، اين با]. ٣،٤،٥[ است دانشگاهي اساتيد ارتقاء

 ، ايران در دانشگاهي هاي تصابان هنگامدر  بنابراين، .ارائه نمي دهند واقعي دنياي در پژوهشي كار سهم

 ترتيب، همين به. تحقيقات آنان است شدن نمايهو دغدغه آنها  ندارند اساسي تحقيق براي اي انگيزه محققان

مي شود  منتشر داخليشده  نمايه نشريات اكثر جمله از ، رتبه پايين مجالت در تنها مقاالت روزافزون تعداد

  .ه دارندمربوط مطالعاتي زمينه ي درناچيز سهم كه

 و كنترل ميكند را تكميلي تحصيالت دانشجويان رشد به رو هاي انگيزه مشابه، ت گرايكمي هاي سياست   

به  تشويق ارشد، كارشناسي دانشجويان كه حالي در. شود مي مجالت هجوم عظيم موجب ترتيب اين به

 يك در را كار يك حداقل مجبورند دكترا دانشجويان ،هستند ISIدر مجله  خود كار ارسال (يا حتي انتشار)

 هاي سياست بنابراين،. باشند داشته انتشارات بيشتر براي بيشتري انگيزه و كنند منتشر ISI شده نمايه مجله

 جامعه از اي عمده بخش هاي انگيزه دانشگاهي هاي انتصاب و التحصيلي فارغ الزامات با مرتبط عالي آموزش

 به توجه بدون نشريات كمي افزايش روند و در نتيجه به ،تشكيل مي دهد كمي غالبا اي شيوه به را پژوهشي

  .كمك مي كند كشور نيازهاي يا و كيفيت

و دكتراي پزشكي و نسبت اعضاي هيئت علمي به  دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتراي

  دانشجويان در ايران
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 به) روفسورهاپفول  و دانشيار ،استاديار( علمي هيات اعضاي نسبت و) چپ سمت محور( تكميلي تحصيالت دانشجويان تعداد .٨ شكل

  .تكميلي تحصيالت دانشجويان

 ها دانشگاه به اجبارا سياه يبازار تكميلي، تحصيالت محققان و دانشجويان ميان در انتشار تب گسترش با

 فاسد هاي فعاليتطيف وسيعي از  در سياه كارهاي و كسب از اي زنجيره گيري شكل موجب و كرده نفوذ

 طيف كه دهند مي ارائه مختلفي خدمات ها سازمان اين كه داد نشان ما اول دستبررسي هاي . است شده

 هايي سازمان ازي تعداد مثال، عنوان به. دهند مي پوشش را تحقيق اخالق و بودن قانوني نظر از اي گسترده

 نامه پايان ازرا  مقاله كه دادند پيشنهاد و به جاي آن ،شدند ابتدا از مقاالت نوشتنمنكر  ،به آنها سر زديم كه

 يك تهيه خطي، نسخه ترجمه مانند انتشار از ديگر هاي جنبه به و كنند "استخراج"جو دانش نوشته شده

 هايي سازمان چنين بنابراين،. كمك كنند بازبين نظرات به پاسخدر  و مجالت، به مقاالت ارائه ،٣معرفي نامه

 دانش با را دانشجويان تحصيالت تكميلي نتوانسته و عالي آموزش سيستم كه كنند مي تأكيد واقعيت اين بر

  .كند تجهيزتحقيقاتي  و علمي كار براي الزم هاي مهارت و

 مقاله يك كل« كه دادند پيشنهاد آشكارا طور به تحقيق، به »كردن كمك« از فراتر ها سازمان از بسياري   

 بدون حتي كند، مي درخواست مشتري كه تحقيقاتي زمينه هر در تقريبا سرويس اين. "بسازند" ابتدا از را

 با شراكت با ها آژانس همسئله بسيار نگران كننده اين بود ك. است دسترس در مربوطه، اطالعات گونه هيچ

 هفته يك از كمتر زماني هاي دوره دررا  خود مقاالت پذيرش موجبات متقلب سردبيران و يغماگر هاي مجله

 مانند( جعلي اطالعات كه دارد وجود اي داده هاي پايگاه تاثير، ضريب مسئله حل براي. كنندمي  تضمين
                                                             

٣ Cover letter 
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 ،يدريافت سهميه براساس. مي كنند ارائه سازمان را توسطمعرفي شده ) يغماگر( مجالت براي را) تأثير ضريب

 دالر ٦٠٠ تا ٣٠٠ حدود معموال مجله، و آژانس هاي هزينه جمله از ها، آژانس اين طريق از مقاله انتشار

تجاري سازي شده  دانشگاهي تحقيقات از عمدتا ايران در دانشگاهي سياه بازار اين رشد و ظهور. دارد هزينه

 معيارهاي از حد از بيش استفاده و اند، به گمراهي رفته كه اي شده تحريف هاي انگيزه ،نشات مي گيرد

 قبل از اينكه بايد ايران. كند مي گيري اندازه را آن مقدار خروجي تاثير و كيفيت به جاي كه كمي

 ببيند آسيب مفسدانه هاي فعاليت چنين غلبه و حضور توسط) بيشتر حتي و( آن تحقيقاتي دستاوردهاي

  .بگذارد پيش علمي اخالق و يكپارچگي بهبود براي را بزرگي اقدامات

 به را خود مقاله توليد خدمات عمومي طور به كه تحقيقاتي مشاوره به اصطالح شركتهاي كمك بر عالوه   

 از برخي نشري ركورد مشكوك، هاي پديده از ديگر يكي دهند، مي ارائه تكميلي تحصيالت دانشجويان

 كلي، طور به. كنند مي منتشر را مقاالت از زيادي تعداد سال هر كه استي دانشگاه بسيار پر كار استادان

داشته  انتشار ارزش كه اي ايده پرورش: است گير زمان مرحله چندين شامل علمي مقاالت انتشار فرايند

 طي سپس و مقاله، نوشتن و نمودار ايجاد ها، نظرسنجي و ها آزمايش انجام ادبي، بررسي يك انجام ،باشد

 مانند ديگر عوامل. انتشار از قبل مقاله اصالح و بازبين نظرات بررسي ،)بار يك حداقل( ويراستاري فرايند

 ايران دانشگاهي استادان يپژوهش توليد مانع كه هستند يرايج موانع اداري تعهدات و تدريس و زبان مانع

 يك در توانند مي دانشگاه استادان از بعضي چگونه كه است سوال مالحظات، همه اين به توجه با. شود مي

كامال رايج است به مورد زير دقت  ايران در كه است اي پديده اين كنند؛ منتشر را مقاله و اندي بيست سال

  .كنيد

 مفسدانه رفتارهاي از كامل تر و تر دقيق يتحليل تا كرديم تمركز بسيار پركار پژوهشگران اين بر ما   

 مي رويكرد اين). است شده انجام] ١٤،١٥[ در قبال مشابهي يروش( يمآور دست به ها دانشگاه در احتمالي

 نميتوانستيمغير از اين  كه كند مياي  بالقوه محققان را محدود به اي گسترده ليست زيرا باشد مفيد تواند

 را به سوي افرادي كه به احتمال بيشتر دست انتخاب فرايند رو اين از و دهيم قرار بررسي مورد دقيق طور به

 انتشارات تعداد اساس بر محققان اين از بسياري كه آنجا از. كند مي هدايتمتقلبانه دارند  هاي فعاليت در

جايزه اعطا  انتشارات تعداد اساس بر صرفا يسازمان و ملي يهاپژوهش كنندگان دريافت مثال، عنوان به( خود

 آنها نشريات كيفيت بررسي و تحقيق رفتار از يعميق تحليل چنين ،جايزه مي گيرند خوبي به) مي كند

  .باشند معمول و آشكار داشته باشد كه مراقب موارد تخلف جامعه بقيه راياين پيام را ب تواند مي همچنين

 انتخاب معيار يك از ما نشريات مي باشند، از نامعقولي تعداد كه داراي محققان اين تحليل و تجزيه براي

 از توان مي ،متناوبا(را در نظر مي گيرد  پژوهشگر انتشارات ساالنه تعداد كه كرديم استفاده حسابرسي ساده

 بهنسبت  را فيلتر اين ما .)نويسندگان را در نظر مي گيرد ساليانه تغييرات كه كرد استفاده انتخابي معيار
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 در مقاله ٢٠ مجموع بر روي حداقل آستانه پارامترهاي و كرديم اعمال ايراني مقاالت همه همكاران نويسنده

 از بيش مجموعه كل از فرد به منحصر نويسنده ٤٤١ انتخابكه منجر به  )٩ شكل( شد تنظيم سال هر

 يك حاوي كه كرديم تهيه اسكوپوس در ايراني مقاالت نويسندگان از ليست يك سپس. شد محقق ٧٢٠٠٠

). فرد به منحصر نويسنده ٤١٨ با مقاله ١٥٢( دهنده استرداد مقاله است نشان كه است ناشر از يادداشت

 مقاله نويسنده همكاراينكه كسي  احتمال نويسنده، هر ازايبه  كه داد نشانباال  نويسندگان لسيت مقايسه

 ي كه به صورتمحققان است از بيشتر برابر پنج حدود بسيار پركار محققان ميان در باشد شده استرداد

 در مقاله ٢٠ از بيش كه بسيار پركار نويسندگان  اكثريت كهاست  جالب .) ٩ شكل(اند  شده انتخاب تصادفي

 دريافت ايران هاي دانشگاه از خود را) آخرين مدرك يا( دكترا ،بودند كرده منتشر) محقق ١٤٤( ٢٠١٨ سال

  .ه بودندكرد

 آنان انتشارات از جامع كيفي يك بازرسي ،بسيار پركار محققان اين نوع و تركيب درك بهتر براي همچنين   

 به كه دريافتيم ما). ١٦] {Google Scholar و اسكوپوس در آنها انتشار سوابق از استفاده با( داديم انجام

 يغماگر و ايراني هاي مجله در ترتيب به نويسندگان اين مقاالت كل از درصد ٩ و درصد ١٩ متوسط طور

  .است شده منتشر

 كه گرفتيم نتيجه افراد، اين از نفر چندين به مربوط اطالعات ساير و استنادها مقاالت، غيررسمي بررسي با   

 اغلب برجسته، محققان از گروهي اول،. هستند زير گروههاي از يكي به متعلق بسيار پركار پژوهشگران اين

 از زيادي تعداد و استنادات از كوچكي سهم منسجم، انتشار سوابق با كشور، برتر هاي دانشگاه از يكي در

 افراد از گروهي دوم،) . يافته توسعه كشورهاي محققان توسط ويژه به( كيفيت با مجالت خارجي استنادات

مدارك شفاهي  توجهي قابل تعداد. هستند سياسي و سازماني داراي موقعيت همزمان كههستند  آكادميك

ديده مي  نويسندگان همكاربه عنوان  آنها نامكه  متعدد مقاالت به افراد اين معنادار مشاركت عدم مبني بر

است لطف نويسندگان  منطقي ظاهرا اين فرض. شود وجود دارد و همچنين كار همزمان در اداره وجود دارد

 اغلب و مقاالت متقلبانه كه هستند محققاني سوم،. شده است بازگردانده ديگر جاي در افراد توسط اين اصلي

 مختلف انواع شامل است ممكن كه كنند مي منتشر را مقاالتي به عبارتي ،منتشر مي كنند پايين كيفيت با

تخصيص  اغلب و اخالقي غير موارد و جعلي بازبيني ادبي، سرقت ، ها داده جعل مانند متخلفانه رفتارهاي

 كار به نياز ،نتايج اين سيستماتيك تحليل و تجزيه براي. هم رديفانشان مي شود با وضعيت تاليف متقابل

 مي حاكم دولتي مقامات سطوح باالترين در حتي علمي فساد اين اينكه از صرفنظر. است تر دقيق و بيشتر

 در متقلبانه تخلفات عليه سختگيرانه مقررات اجراي فرصت ،])١٧،١٨[ رجوع كنيد به مثال، عنوان به( باشد

  .كم به نظر مي رسد بيني پيش قابل آينده
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 را نشان است سال در مقاله ٢٠ از باالتر يا برابر اسكوپوس درآنها ) داخلي مشترك( انتشارات كه ينويسندگان تعداد چپشكل  .٩ شكل

 تا كه مقاالتي جمله از) پايين( آنها مقاالت توزيع و) باال( ٢٠١٨ بسيار پركار نويسندة ١٤٤ اي دانشگاه محل تحصيل دايره نمودار. دهد مي

  .دهد مي نشان را اند شده منتشر ٢٠١٨ سال

 ايراني محققان از بسياريهنوز  تحقيق، بازار در پايين كيفيتي ها مقاله انبوه توليد و باال موارد عليرغم   

 ايران داخل در ثباتي بي كه حالي در. به طريق ديگري تشويق مي شوند كيفيت با تحقيقات انتشار براي

 هاي فرصت دنبال به ايران درجويان دانش و محققان است، شده سخت اقتصادي انداز چشم و كرده رشد

 و هستند مهاجرت در حال توجه به  اي فزاينده طور به دانشگاه دانشجويان. هستند كشور از خارج در جديد

. كنند كمك ايران از خارج در تأمين مالي دانشگاه و پذيرش به توانند مي علمي نشريات به اين دليل

 كشور از خارج در تحقيق تجربه از نيز هستند دائمي مهاجرت براي فرصتي دنبال به كه ايراني دانشگاهيان

 عالوه هستند. ايران از خارجمطالعاتي در  هاي فرصت به مند عالقه بسياري مثال، براي شوند؛ مي مند بهره

 ادامه در وطن را خود همكاري كنند، مي پيدا را كشور از خارج هاي فرصت كه ايرانياني از بسياري اين، بر

 ديدگاه رغم علي.است داشته رشدي به رو روند كشور از خارج محققان با همكاري نتيجه، رد. داد خواهند

 از را ايراني محققان كه ها تحريم مختلف اشكال و المللي بين هاي همكاري مورد در دولت پارانوايي

چند مولفه  المللي بين مقاالت از شماري در رشد اين ،است كرده محدود اطالعات و تجهيزات به دسترسي

 شبكه و ايران داخل در تحقيق عظيم انساني سرمايه به توجه با و ها محدوديت اين جداي از. است داده رخ

 مي همكاري پتانسيل جهان، برتر هاي دانشگاه از بسياري در دور از وطن ايراني محققان كيفيت با هاي

  .باشد زياد بسيار توانست

  نهايي اظهارات
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 و جمعيتي تغييرات غيرمستقيم و مستقيم پيامدهاي با علمي، انتشار به نسبت دولت گرايتوليد رويكرد

 شده گذشته دهه دو طي ايران علمي خروجي ميزاننظير  بي افزايش به منجر جمعي طور به اجتماعي،

 در را اي گسترده هاي سياست نيست، كشور جوانان هجمه براي كافي مشاغل ايجاد به قادر دولتزيرا . است

 تحصيالت دانشكده هاي هاي ظرفيت و تعداد افزايش به منجر كه كند مي اعمال عالي تحصيالت زمينه

 پايه عنوان بهرا  كشور علمي توليد با استفاده از اعداد و ارقام، اغلب دولت. شود مي كشور سراسر در تكميلي

 توليد از كمي گيري اندازه بر حد از بيشتاكيد . كند مي استفاده كشور رشد دادن نشان براي خود تبليغ

 و رشد و كشور انساني منابع از ناكارآمد استفاده: شده است نامطلوب نتيجه دو با انتشار حباب به منجر علمي

  .اداري فساد تقويت

يا  كم توجه اغلب ،دارند انگيزه) خارجي( علمي مجالت انتشار در شدت به ايراني محققان آنجاييكه از

 خود آثار بودن انتشار قابل بر فقط تقريبا آنها عوض، در .شود مي كشور فني و فكري نيازهاي بهناچيزي 

 داراي و جامع تحليل يك) هيچ مناطق از برخي در( مقاالت از كمي تعداد مثال، عنوان به. كنند مي تمركز

 طور به كه ديگري عامل). آب كمبود مثال( دهند مي ارائه را كشور شديد هاي بحران برخي از انداز چشم

 اكثريت كه است واقعيت اين كند مي تضعيف را ايران هاي مقاله انسجام و تحليلي عمق اي مالحظه قابل

 به. اند شده نوشته نظر اساتيد كمترين با تكميلي تحصيالت دانشجويان توسط مقاالت اين اتفاق به قريب

 موثر توليدكند،  را ارزيابي اثرات و نتايج واعداد و ارقام ببيند  از فراترخروجي را  خواهدب كسي اگر كلي، طور

  .است كم حد از كند بيش مي ادعا دولت اغلب آنچه خالف بر ايران، در تحقيق

 مسئول عمدتا انتشار،حباب  تورم بواسطه توسعه توهم ايجاد بر عالوه تحقيق به ايران گرايتوليد رويكرد   

. است گسترش حال در آتشفشان مانند ها دانشگاه سراسر در كه است تخلفاتي مختلف اشكال تثبيت و رشد

 از مواردي مانند ،هستند تفاوت بي متقلبانه رفتارهاي واضحترين از برخي به حتي مقامات متاسفانه،

اي  زمينه هر تقريبا هفته دو يا يك طول در كه تحصيالت تكميلي تحقيقاتي مشاورهبه اصطالح  موسسات

  .مي سازند نامه پايان يا مقاله يك

استرداد  نرخ ترينباال رتبه داراي متقلبانه هاي فعاليت ديگر و اين صرف نظر ازمجازات ايران حاضر حال در   

 برخي كه دارد احتمال ،تقلبي صورت نگيرد انتشارات هاي فعاليت برابر دراقدامي  اگر. است جهان در مقاله

 نشرياتبردارند تا بتوانند  اخالقي استانداردهاي و دقيق تحقيقات دست از نيز صادق و معتبر محققان از

جديد  علمي هيئت استخدام. داشته باشند تحقيقاتي بودجه و شغلي ارتقاي براي رقابت حفظ براي يبيشتر

 يك ساخت به موفق خود دكتراي تحصيالت طول در كه باشد يمتقاضيان نوع تأثير تحت تواند مي نيز

 انجام اصالحي اقدامات اگر عالوه به .از آنها باشند ي يك به پيوستن حال در يا و شده مقاله چاپ ماشين
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 شود مي باعث كه چرخه شوم وارد مي كند يك در را كشور پژوهش، غالب جديد الگوي پيامدهاي شود،ن

  .شوند محروم محققين و اعتماد قابل تحقيقاتي مواد از تحقيقاتي هاي زمينه

  شناسي روش

 و چكيده پايگاههاي بزرگترين از يكي كه است شده استخراج اسكوپوس از نشريات اين به مربوط آمار

 ميليون ٧١ شامل حاضر حال در كه استبازبيني شده توسط همكاران  مجالت استنادي

 اي گسترده طيف شامل داده پايگاه در موجود مقاالت. است] ٦[ استناد ميليارد ١,٤ و ،مجله٢٣٧٠٠ركورد،

 جز به ٢٠١٨ تا ١٩٩٧ سال از تحليل و تجزيه زماني محدوده. است زبان و جغرافيايي مناطق موضوعات، از

 ايراني محققان توسط كه را مقاالتي ما. مي باشد ٢٠٠٤ سال از پس مسترد شده مقاالت تحليل و تجزيه

 است، كشور در اي موسسه به وابسته كه نويسنده يك حداقل با مقاالت براي جستجو با است شده منتشر

  .كرديم شناسايي

 از( مقاالت به جستجو كردن محدود طريق از ها كنفرانس مجموعه مقاالت و ها كتاب فصل ها، كتاب   

 با كه نشريات كردن پيدا براي. شدند حذف تحليل و تجزيه از مقاالت بررسي و) يمطبوعات مقاالت جمله

 كشور يك حداقل و ايران به وابسته كه بوديم هايي مقاله دنبال به ما اند، شده توليد المللي بين همكاري

 با ما. خير يا است ايران در مقاله نويسنده آيا كه بفهميم تا كرديم استفاده مكاتبات آدرس از ما. هستند ديگر

 داخل محققان بين همكاري ميزاناست يا خير  فارسي خارج به وابسته نويسندگان نامهاي آيا اينكه ارزيابي

 تقسيماصلي  گروههاي دسته پنج به را مقاالت تمامو  كرديم محاسبه را دور از وطن ايراني محققان با كشور

 مولكولي، شناسي زيست و ژنتيك بيوشيمي، مواد، علوم نجوم، و فيزيك شيمي،( پايه علوم) ١: (كرديم

 و ايمونولوژي دارو، و شناسي سم فارماكولوژي، پزشكي،( سالمت و پزشكي) ٢( ؛)رايانه علوم و رياضيات

 هاي زمينه تمام( مهندسي) ٣) (دندانپزشكي و پرستاري بهداشت، هاي حرفه اعصاب، علوم ، ميكروبيولوژي

 علوم) ٥( و دامپزشكي، علوم و محيطي علوم كشاورزي،) ٤( ،)سيارات و زمين علوم و انرژي ، مهندسي،

  .اجتماعي

 كيفيت ارزيابي براي) است اسكوپوس محصول ي ازيك همچنين كه( TMCiteScore ]9{ معيارهاي از ما

 يك زيرشاخه در را مجالت همه ابتدا منظور اين براي. كرديم استفاده زمان طول در ايراني محققان نشريات

 و برق مهندسي مكانيك، مهندسي مانند شاخهزير ٢٧ مهندسي رشته مثال، عنوان به( تاثير ضريب اساس بر

 رتبه كهنرمال سازي كرديم  طوري را آنها رتبه سپس و كرديم بندي رتبه) دارد محيطي زيست مهندسي

. است زيرشاخه در مجله بهترين دهنده نشان ١دسته بندي شدند و  ١٠٠ تا ١ از زيرشاخه يك نشريات تمام

 اين در ايراني محققان توسط شده منتشر مقاالت از تعدادي و نرمال سازي شده رتبه اين از استفاده با سپس
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 تحليل و تجزيه انجام در. كرديم محاسبه را رشته و سال هر براي نشريات بندي رتبه ميانگين نشريات،

 منتشر] ١٩[ علمي هماهنگي مركز توسط كهبان استرداد مقاله  ديده اطالعاتي بانك از ،متقلبانه رفتارهاي

را شامل مي  ٢٠٠٤ سال از شدهاسترداد  مقاالت از مورد ٢٠٠٠٠ تقريبا جمعا كهشد  استفاده است، شده

 اين ما، عقيده به اما. نمي شود شدهاسترداد  هاي مقاله موارد تمام شامل داده پايگاه كه ما متوجه شديم. شد

 آمده بدست] ٢٠،٢١[ منابع از بالقوه يغماگر مجالت از فهرستي. است زمينه اين در اطالعات منبع بزرگترين

 مورد درگرفتيم و  مستقيم تلفني تماس پژوهشي مشاوره موسسات به اصطالح از برخي با همچنين ما. است

 سازمان چنين براي تماس اطالعات( پرس و جو كرديم آنها با مرتبط هاي هزينه و شده ارائه خدمات انواع

از  رسيد مي نظر به كهكرديم  محدود كساني به را خود انتخاب ما). است موجود اينترنت در راحتي به هايي

  .تر باشند اي حرفههمه 

  منابع

 ،استنفورد  ٢٠٤٠پروژه ايران  ،٤ كار مقاله ، ايران جمعيتي پنجره و جمعيت ديناميكفرصت  ،مسگران م. آزادي، پ. رودي، .ف. ١

  .٢٠١٧ اكتبر استنفورد، دانشگاه

  .٢٠١٦ تا ١٩٩٧ هاي سال ايران، آمار مركز ايران، آماري سالنامه. ٢

 ايران، فناوري و تحقيقات علوم، وزارت فناوري، و تحقيق آموزشي،: علمي هيئت اعضاي ارتقاء مقررات بخش، شمس .م طاهري، ع.. ٣

  ).فارسي به زبان( ٢٠١٦

  ).فارسي به زبان( ٢٠١٦ ايران، فناوري و تحقيقات علوم، وزارت دكترا، مقاطع در پرورش و آموزش مقررات. ٤

  ).فارسي زبان به( ٢٠١٥ سال كبير، امير صنعتي دانشگاه دكتري، دوره تكميل براي انتشارات كميت و كيفيت الزامات. ٥

  .٢٠١٩ ژانويه تا ٢٠١٨ دسامبر دردسترسي در  ،www.scopus.com استناد اسكوپوس: و چكيده داده پايگاه. ٦

  .٢٠١٨ ،٣٦٢ علوم، ،بازانديشي بر مقاالت استرداد شده و،ي. جي برينارد، جي. ٧

  .٢٠١٩ ژانويه در دسترسي ،http://retractiondatabase.org ،استرداد مقاله بان ديده داده پايگاه. ٨

  .٢٠١٩ ژانويه تا ٢٠١٨ دسامبر در دسترسي ،CiteScore، https://www.scopus.com/sources معيارهاي .٩

١٠ .SJR :كشورها، بندي رتبه علمي، مجله بندي رتبه www.scimagojr.com، ٢٠١٨ دسامبر در دسترسي  -  

  ٢٠١٩ ويهژان

  ٢٠١٩ ژانويه- ٢٠١٨ دسامبر در يدسترس ،irphe.ac.ir عالي، آموزش در ريزي برنامه و تحقيق موسسه. ١١

  ٢٠١٩ ژانويه تا ٢٠١٨ دسامبر در دسترسي جهاني، اقتصادي انداز چشم پول، المللي بين صندوق. ١٢

  .٢٠١٩ ژانويه تا ٢٠١٦دسامبر   در دسترسي ،https://data.worldbank.org جهاني، بانك گروه ،جهاني بانك بازاطالعات . ١٣
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  .٢٠١٥ ،٣ ،پير ج. پربار نويسندگان از اي مشاهده مطالعه يك ؟ خوب چيز يك از حد از بيشاي. ويجر، اس. سينگوي، اس. كلينرت. . ١٤

  .٢٠١٨ ،٥٦١ طبيعت، ،چاپ مي كنند روز پنج هر را مقاله يك دانشمند زارانجي. پي. لونيديس، آر. كالوانس. كي. دابليو. بوياك، ه. ١٥

١٦ .Google Scholar، https://scholar.google.com،٢٠١٩ ژانويه تا ٢٠١٨ دسامبر در دسترسي.  

  .٢٠٠٨ ،٤٥٥ ،طبيعت، دژاوو مي دهد حسايراني  مقاله باتلر،. د. ١٧

  .٢٠٠٩ ،٤٦١ طبيعت ،رديف سرقت ادبي در ايران وزيران باتلر،. دي. ١٨

  .https://retractionwatch.com/the-center-forscientific- integrity علمي، همكاري مركز ،استرداد مقاله بان ديده. ١٩

  ).٢٠١٦ ،٣١ دسامبر رساني روز به آخرين( بالقوه، ممكن يا محتمل يغماگر علمي دسترسي آزاد ناشران . جي. بيل، ليست بيل، ،٢٠

  .٢٠١٨ ايران، فناوري و تحقيقات علوم، وزارت سياه، فهرست مجالت. ٢١

  

  پيوست الف

كشور برتر با بيشترين تعداد همكاري با ايران و كشورهايي كه بيشترين  ٢٠رتبه بندي   .١- الف جدول

  )انتشار را دارند (به استثناي ايران

    مقاالت همكاري كننده با ايران  رتبه  كل مقاالت  رتبه

  ٢٠٢٩٢  اياالت متحده   ١  ٨٣٢٧٠٢٦  اياالت متحده آمريكا   ١

  ١٠١٢٣  كانادا   ٢  ٤٤٢٧٨٧٤  چين   ٢

  ٩٨٣٧  بريتانيا   ٣  ٢٤١٢٠٥٢  بريتانيا   ٣

  ٧٤٣٥  آلمان   ٤  ٢١٧٥٧٧٢  آلمان   ٤

  ٧٢٧٥  مالزي   ٥  ١٩٥٨٨٤٩  ژاپن   ٥

  ٧٠٦٥  استراليا   ٦  ١٥٢١٧٨٢  فرانسه   ٦

  ٥٧٦٩  ايتاليا   ٧  ١٢٥٩٥٥٠  كانادا   ٧

  ٤٨٧٩  فرانسه   ٨  ١٢٥٢٢٩٩  هند   ٨

  ٤٣٠١  تركيه   ٩  ١٢٣٧٣٥٤  ايتاليا  ٩

  ٤١٦٣  چين   ١٠  ١٠٤٩٩٧٩  اسپانيا   ١٠

  ٣٩٢٤  اسپانيا   ١١  ١٠٠٧٥٧١  استراليا   ١١

  ٣٧٤٢  هند   ١٢  ٨٣٨٩٧٢  كره جنوبي  ١٢

  ٣٠٩٤  كره جنوبي   ١٣  ٨٢١٨٩٤  روسيه  ١٣  ١٣

  ٢٩٦١  هلند    ١٤  ٧٤٥٠٣٣  برزيل   ١٤

  ٢٨٥٢  سوئد   ١٥  ٧١٤١٧٣  هلند   ١٥

  ٢٧٢٢  سوئيس   ١٦  ٥٢٦٥٤١  سوئيس   ١٦

  ٢٦٦٦  ژاپن   ١٧  ٤٩٣٦٣٨  سوئد   ١٧

  ٢٣٧٦  بلژيك   ١٨  ٤٨٩٤٣٠  لهستان   ١٨
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  ٢١٤١  پاكستان   ١٩  ٤٧٦٩٤٨  تركيه   ١٩

  ٢١١١  لهستان   ٢٠  ٤٧٣٣٣٥  يوان تا  ٢٠

  

  ب  ضميمه

  مقاله درموسسه تحقيقاتيتعداد مقاالت منتشر شده، اعضاي هيات علمي، توليد در هر دانشكده و ميزان استرداد  .١- ب جدول

  كليه مقاالت  مؤسسه تحقيقاتي

٢٠١٨-١٩٩٧  

 انتشارات

در سال 

٢٠١٨  

هيئت 

  علمي

مقاله به ازاي 

هيئت علمي 

٢٠١٨  

استرداد مقاله در 

  مقاله ١٠٠٠٠هر 

  ١٩  ٢/٢  ٢٣٤٥  ٥٠٦٢  ٤٨٣٣٠  دانشگاه تهران  

  ١٠  ٣/٣  ١٥١٨  ٤٩٤٣  ٤٣٧٤٢  دانشگاه علوم پزشكي تهران

  ٢٩  ١/٠  ٣٩٨١٩  ٤٦٩٩  ٣٨٧٩١  اسالمي (تمام شاخه ها)دانشگاه آزاد 

  ٧  ٥/٤  ٤٥٨  ٢٠٦٥  ٢٥٩٧٤  دانشگاه صنعتي شريف

  ٥  ٤/٤  ٥٤٦  ٢٣٩٧  ٢٥٩٤٠  دانشگاه صنعتي اميركبير

  ٨  ٥/٣  ٧٢٤  ٢٥٢٤  ٢٤٩٦٨  دانشگاه تربيت مدرس 

  ١٠  ٥/٢  ١٢٦٦  ٣٠٩٦  ٢٠٠٠٨  دانشگاه شهيد بهشتي

  ٢١  ٩/٣  ٤٧٥  ١٨٦٧  ١٩٤٠٦  دانشگاه علم و صنعت ايران

  ٨  ٥/٢  ٦٧٢  ١٦٨٤  ١٦٦١٢  دانشگاه شيراز

  ٧  ٦/٣  ٤٨٢  ١٧٢٤  ١٥٨٨١  اصفهان دانشگاه صنعتي

  ١٠  ٣/٢  ٨٢٠  ١٨٦٠  ١٥٥٠٧  دانشگاه فردوسي مشهد

  ٨  ٢  ٨٠٠  ١٥٥٦  ١٤٥٠٢  دانشگاه شهيد بهشتي

  ١٠  ٣/٢  ٧٤٣  ١٧٣٨  ١٤١٠١ دانشگاه تبريز 

  ٦  ١/٢  ٧٤٢  ١٥٦٧  ١٢٦٣٨  دانشگاه علوم پزشكي شيراز

  ١٢  ١/٣  ٣٢٤  ١٠١٨  ١٢٠١٣  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  ١٢  ١/٣  ٣٢٤  ١٠١٨  ١٠٨٦٥  دانشگاه صنعت طوسي

  ١٤  ٢/٢  ٧٦٠  ١٦٤٧  ١٠٥٤٦  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  ١٧  ٢,٢  ٧١٦  ١٥٧٧  ١٠٤٤٠  دانشگاه علوم پزشكي تبريز

  ١٧  ٦/٢  ٧٤٢  ١٩٠٨  ١٠٣٧٩  دانشگاه علوم پزشكي ايران  

  ٩  ٥/١  ٦٩٤  ١٠٤٠  ٩٤٧٦  دانشگاه اصفهان  

  ٨  ٣  ٣٦٤٧  ١١٣٨  ٩٤٧٠  دانشگاه پيام نور

  ٢  ٦/١  ٥٨٥  ٩٥٤  ٧٦٩١  دانشگاه گيالن

  ١٤  ٣/١  ٦٤٥  ٨٢٢  ٧٤٧٢  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  ٢  ٤/٧  ٩٤  ٦٩٤  ٧٠٦٢  فيزيكرياضي و  موسسه مطالعات نظري

  ١٢  ٧/١  ٤٤٥  ٧٣٨  ٦٥٨٦  دانشگاه رازي

  ٣٩  ٧/١  ٤٨٢  ٨٢٠  ٦١٢٤  دانشگاه اروميه

  ٤  ٤/١  ٤٢٨  ٦١٣  ٦٠٩٩  دانشگاه بوعلي سينا

  ٠  ٤/١  ٥٩٢  ٨٥١  ٥٤٦٢  اهواز جندي شاپوردانشگاه علوم پزشكي 

  ٢  ٥/١  ٣٥٢  ٥٢٣  ٥٢٧٦  دانشگاه مازندران
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  ١١  ٤/٢  ٣٠١  ٧١١  ٥٢٣٩  دانشگاه كاشان

  ٦١  ٢/٢  ٣٠١  ٦٧١  ٥٢٠٩  اهللا دانشگاه علوم پزشكي بقيه

  ١١  ٠/١  ٥٧٩  ٥٨١  ٥٠٨٩  دانشگاه شهيد چمران اهواز

  ١٠  ٢,٢  ٣٣٠  ٧٢١  ٤٨٤٧    سمنان دانشگاه

  ٠  ٠/١  ٤٨٧  ٤٧٩  ٤٨٤٦  خوارزمي دانشگاه

  ٥  ٣/١  ٤٩٨  ٦٦٥  ٤٧٨٢  يزد دانشگاه

  ٢  ٨/١  ٣٣٠  ٥٨١  ٤٦٠٨  مازندران پزشكي علوم دانشگاه

  ٠  ٧/١  ٣٨٤  ٦٣٨  ٤٣٩٣  كرمان پزشكي علوم دانشگاه

  


