
 

 

 4102تولید علم ایران در سال  گزارش

 

 هشکض اطالعبت علوی جْبد داًـگبّی ػٌجی علن کبسؿٌبع اسؿذ فش، ذاللوذ کشاهتعج

 داًـگبُ ؿبّذن ػٌجی داًـجَی کبسؿٌبػی اسؿذ علهحذثِ سفیعی، 

 و روش مقدمه

ّبی  یکی اص سٍؽگضاساى علن هشػَم ثَدُ ٍ  اهشٍصُ ػٌجؾ تَلیذات علوی ثِ عٌَاى ؿبخق علن ٍ تحقیق دس هیبى ػیبػت

1آٍػبیٌغ ّبی اػتٌبدی گؼتشدُ هثل ٍة ّبی ًوبیِ ثشسػی تَلیذات علوی کـَسّب اػتفبدُ اص دادُ
دس ایي  اػت. 2ٍ اػکَپَع 

ای داسد. پیـگبهی  ؿَد دس هیبى هتخللیي ػٌجؾ علن جبیگبُ ٍیظُ خَاًذُ هی 3آی اع  آٍػبیٌغ کِ دس صثبى عبهِ آی هیبى ٍة

ایي ًوبیِ اػتٌبدی، پَؿؾ ثخؾ قبثل تَجْی اص ّؼتِ علن دًیب، فشایٌذ داٍسی ػخت ثشای ٍسٍد ًـشیبت ٍ سٍصآهذی پیَػتِ اص 

 2014سػی تَلیذات علوی ایشاى دس ػبل ثبؿذ. ثش ایي هجٌب ّذف گضاسؽ حبضش ثش جولِ دالیل تَجِ هتخللیي ثِ ایي پبیگبُ هی

 ثبؿذ. دِّ گزؿتِ دس ٍة آٍ ػبیٌغ هی 4ثب ًگبّی ثِ سًٍذ آى دس 

ّب  ی ػبل ٍ اًتخبة ّوِ cu=Iranّب، دس ثخؾ جؼتجَی پیـشفتِ ٍة آٍ ػبیٌغ، ثب ًَؿتي عجبست  ثِ هٌظَس اػتخشاج دادُ

)کٌفشاًؼْبی ًوبیِ ؿذُ اػتٌبدی دسصهیٌِ ی  CPCI-SSH ٍ ثشای ثبًک  2015تب آٍسیل  1983اص ػبل  SCIEکِ ثشای ثبًک 

ی ثبًک ّب،  ػپغ ثب اًتخبة یک ٍ یب ّوِ گیشد، ٍاسد ؿذ. سا دس ثش هی 2015تب آٍسیل  1990ػبل اص علَم اجتوبعی ٍاًؼبًی(  

ّب تجضیِ ٍ تحلیل  دادُ 4ٍ ثیت اکؼل 2007آٍػبیٌغ، اکؼل  فشم ٍة ّبی هَسد ًظش اػتخشاج ؿذُ ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص پلت دادُ

 كَست گشفت. 28/1/1394ّب دس تبسیخ  ؿذ. ؿبیبى رکش اػت کِ اػتخشاج دادُ

 تعداد تولیدات علمی ایران

دسكذ هقذاس جْبًی(، دس علَم  77/1) 29184ٍ دس علَم  30348تعذاد اػٌبد علوی هٌتـش ؿذُ ایشاى دس کل ، 2014دس ػبل

دسكذ هقذاس جْبًی( هی ثبؿذ کِ  17/1)182علَم اًؼبًی ٍ ٌّش  ّبی ٍ ّوبیؾدسكذ هقذاس جْبًی(  67/0) 1830اجتوبعی 

 دّذ. سا ًـبى هیدسكذ سؿذ  75.11 ٍ دس علَم اجتوبعی 8.82علَم  ،13.16دس کل  2013ًؼجت ثِ ػبل 

ٍ دس هقبم دٍم هٌطقِ قشاس داؿتِ  ٍ یکن ثیؼتلیذ اػٌبد علوی، دس هقبم دس تَ دسكذ هـبسکت5/1ایشاى ثب  2014دس ػبل 

 اص تَلیذ علن جْبًی دس هکبى ّجذّن جْبى ٍ اٍل هٌطقِ قشاس گشفتِ اػت. دسكذ 68/1تشکیِ ثب اػت.کـَس 

 19.24هی ثبؿذ. هیبًگیي سؿذ ػبلیبًِ دس ایي ثبصُ  2014تب  1983ّبی  تعذاد اػٌبد علوی ایشاى دس ثبصُ ػبلًـبى دٌّذُ  1ًوَداس

عٌَاى  30348 اص هجوَع .ّبی آخش دٍسُ ثب کبّؾ کبهال هحؼَع ّوشاُ ثَدُ اػت دسكذ ثَدُ ّش چٌذ ایي سؿذ دس ػبل

 888هقبالتهجوَعِ  ،%(1/4) 1253%(، چکیذُ ًـؼت36/88) 26817، تعذاد هقبالت کبهل 2014هذاسک ایشاى دس ػبل 

ًقذکتبة  ،%(3/0) 120تلحیح  ،%(8/0) 244ای  %( هَاسد ػشهقبل33/1ِ) 404  ّب %(، ًبه09/2ِ) 635هقبالت هشٍسی  ،%(92/2)

 اػت. %( ثَد82/0ُ) 25ٍ ثیَگشافی، فلل کتبة ٍ خجش %( 11/0) 34
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 ٌغیآٍػب ٍة دس 2014 تب 1983 ػبلطی  شاىیا یاػٌبدعلو کل تعذاد 1 ًوَداس

دسكذ هـبسکت دس تَلیذ اػٌبد علوی دس ستجِ ًخؼت قشاس داسد ٍ  08/27ًـبى دادُ ؿذُ اػت اهشیکب ثب  2طَس کِ دس ًوَداسّوبً

اػٌبد علوی جْبى دس دسكذ هـبسکت دس تَلیذ  93/4، 41/6، 59/6، 44/15کـَسّبی چیي،آلوبى، اًگلیغ ٍ طاپي ثِ تشتیت ثب 

 هکبى ّبی دٍم تب پٌجن قشاس داؿتِ اًذ.

 
 2014 ػبل دس علن کٌٌذُ ذیتَل ثشتش کـَسیک  ٍ ؼتیث 2 ًوَداس

 4102 تولیدات علمی ایران درپراکندگی موضوعی 

سایبًِ علَم  ،1632، سیبضیبت 3033 هَاد ،2783 فیضیک ،4525، ؿیوی 6669دُ حَصُ پشکبس تَلیذ علن کـَس ؿبهل هٌْذػی 

  عٌَاى ثَدُ اػت. 983 ثْذاؿت عوَهی ٍ صیؼت ،1054 اًشطی ٍ ػَخت ،1088هکبًیک  ،1255علن ٍ فٌبٍسی  ،1426
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 ثِ تفکیک حَصُتعذاد اػٌبد علوی هٌتـش ؿذُ ایشاى  3 نمودار

 4102 تالیفی ایران با کشورهای دیگر در سال هم

ػبل  .قشاس داسًذستجِ ّبی اٍل تب پٌجن دس آلوبى ٍ اًگلؼتبى ، هبلضی، کبًبدا آهشیکب، تبلیفی ثب ػبیش کـَسّب، تعذاد ّن ثش اػبع

 ػبل اهب دس قشاس داؿت ستجِ ػَم گزؿتِ دسَ اًگلؼتبى ًیض ػبل اهب ّن اکٌَى هقبم دٍم سا داساػتقجل هبلضی هقبم پٌجن سا داسا ثَدُ 

 قشاس گشفتِ اػت.ستجِ ی پٌجن دس  2014

 
 2014تعذاد اػٌبد علوی هٌتـش ؿذُ هـتشک ایشاى ثب دیگش کـَسّب دس ػبل  4 نمودار
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 های کشور در تولید علم سهم دانشگاه

%( 16/9) 2780دّذ. داًـگبُ تْشاى ثب  سا ًـبى هی 2014داًـگبُ ّبی کـَس دس تَلیذات علوی ػبل هیضاى هـبسکت  5ًوَداس

%( دس ستجِ ّبی اٍل تب ػَم ّؼتٌذ ٍ ثشخالف ػبل 82/6) 1906%( ٍ داًـگبُ ؿْیذثْـتی ثب 25/8) 2505پضؿکی ایشاى ثب  علَم

تَاًؼتِ هعبدل  3695اػت. هجوَعِ داًـگبُ آصاد اػالهی ثب  تِگزؿتِ داًـگبُ تْشاى ثبالتش اص داًـگبُ علَم پضؿکی قشاس گشف

دسكذ اص کل اػٌبد علوی هٌتـش ؿذُ ایشاى سا ثِ خَد اختلبف دّذ. گفتٌی اػت داًـگبُ آصاد اػالهی ػبل گزؿتِ ًیض ثب  7/12

 دسكذ اص تَلیذات علوی ایشاى سا ثِ خَد اختلبف دّذ.  9/18تَاًؼتِ ثَد  5130اًتـبس  
 

 
 2014ػْن داًـگبّْبی هختلف ایشاى دس اًتـبس اػٌبد علوی کـَسدس ػبل  5 ًوَداس

 نویسندگان

اًذکِ اص ایي هیبى ًبم چْبس  ػٌذ علوی ایشاى هـبسکت داؿتِ 30348هیالدی یعٌی  2014ًفش ًَیؼٌذُ دس اًتـبسات ػبل  53037

دس هجوَع  5ؿذُ اػت. ًظش ثِ ایٌکِ حذٍد ؿلت ٍ ؿؾ ّضاس ًفش عضَ ّیئت علویًفش دس ثیؾ اص یکلذ ػٌذ علوی تکشاس 

ًفش  2.2داًـگبُ ّبی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی هـغَل ثِ فعبلیت آهَصؿی ٍ پظٍّـی ّؼتٌذ، دس ّش ػٌذ علوی ثِ طَس هتَػط حذٍد

 دّذ. ّبی علوی سا ًـبى هی اًذ کِ ایي هقذاس ًؼجت ثِ ػبل گزؿتِ کبّؾ ّوکبسی هـبسکت داؿتِ

 کیفیت علم

تَاًذ دسک ثْتشی اص ؿشایط  تش هطشح ؿذ هی ّبی کوی کِ پیؾ ّبی کیفیت تَلیذ علن دس کٌبس ؿبخق ثش ؿبخقًظشی 

ؿَد.  ّبػت کِ ثِ عٌَاى ؿبخلی اص تبثیش هذاسک علوی هحؼَة هی اسائِ کٌذ. دس ایي هیبى تعذاد اػتٌبدات هذاسک علوی ػبل

ثَدُ ٍ ثش ّویي هجٌب هتَػط اػتٌبد ثِ ّش ػٌذ ثشاثش  16214، 21573یبفتی ایشاى ٍ تشکیِ ثِ تشتیت ، تعذاد اػتٌبدات دس2014دس ػبل 

 ثِ تشتیت خَاّذ ثَد کِ گَیبی کیفیت ًؼجی تَلیذات علوی ایشاى دس هقبیؼِ ثب تشکیِ اػت. 0.47ٍ  0.71ثب هقبدیش 

                                                 
5
 5/6/1391هلبحجِ هعبٍى آهَصؿی ٍصاست علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍسی   
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ّش دٍ ثعذ کویت ٍ کیفیت سا داساػت. ثش  ّبی هَسد اػتفبدُ دس ػٌجؾ علن اػت کِ ؿبخق ّشؽ یکی دیگش اص ؿبخق

ثَدُ ٍ ایي هقذاس ثشاثش ثب هقذاس هـبثِ تشکیِ دس ّویي ػبل اػت. ًظش ثِ  26هیالدی  2014ّشؽ ایشاى دس ػبل  ایي اػبع ؿبخق

ؼجی تَاًذ گَیبی کیفیت ً (، ایي ؿبخق هی33794تش تعذاد تَلیذات علوی تشکیِ دس ٍة آٍ ػبیٌغ دس ایي ػبل ) تعذاد ثیؾ

 ثْتش تَلیذات علوی ایشاى ثبؿذ.

 مقاالت داغ و پراستناد

حَصُ  22ػبل گزؿتِ دس یک دسكذ ثشتش ّش یک اص  10هقبالت پش اػتٌبد آى دػتِ اص هقبالت ّؼتٌذ کِ ثش اػبع اًتـبسات 

ـَس ثِ عٌَاى اًذ. تعذاد هقبالت پش اػتٌبد ٍ دسكذ ایي هقبالت دس کل هقبالت یک ک هَضَعی ٍة آٍ ػبیٌغ قشاس گشفتِ

، دسكذ هقبالت دٍ ػبل گزؿتِ 0.1ؿَد. دس هقبثل هقبالت داغ  ؿبخلی اص ػشاهذی علوی ٍ عولکشد عبلی دس ًظش گشفتِ هی

 اًذ. ّؼتٌذ کِ ثش اػبع تعذاد اػتٌبدات دٍ هبُ گزؿتِ دس جبیگبُ ثبالتشی قشاس گشفتِ

( ثشای تشکیِ ثَدُ اػت. اص ~0.4)% 148( دس هقبیؼِ ثب ~0.9%) 245، 2014ثش ایي هجٌب تعذاد هقبالت پشاػتٌبد ایشاى دس ػبل 

اػت، دس حبلی کِ ایي عذد  15.67( ثَدُ ٍ هتَػط اػتٌبد ثِ ّش ػٌذ آى ثشاثش ~0.1)% 29ػَی دیگش تعذاد هقبالت داغ ایشاى 

 ثَدُ اػت.17.9( ٍ هتَػط اػتٌبد ثِ ّش ػٌذ ایي هذاسک ثشاثش ~0.04)% 15ثشای تشکیِ 

 شر کننده اسناد علمی ایراننشریات منت

 20 1ّبػت. ثش ایي هجٌب جذٍل ، ّبی ثشسػی کیفیت تَلیذات علوی تَجِ ثِ کیفیت ًـشیبت هٌتـش کٌٌذُ آى یکی اص سٍؽ

 14یعٌی حذٍد  4113دّذ. ایي ًـشیبت دس کل  ّب هٌتـش ؿذُ سا ًـبى هی تشیي تعذاد هذاسک ایشاًی دس آى ای کِ ثیؾ هجلِ

دسكذ اص ایي هقبالت دس  60دّذ کِ حذٍد  علوی سا دسثشداؿتِ اًذ. دس ایي هیبى ػتَى چْبسم جذٍل ًـبى هیدسكذ اص تَلیذات 

ّب دس چبسک آخش حَصُ هَضَعی خَد قشاس داؿتِ هٌتـش ؿذُ اػت.  ًـشیبت فبقذ ؿبخق تبثیش ٍ یب ًـشیبتی کِ ؿبخق تبثیش آى

 ثَدُ اػت. 0.294ٍ  0.03، 1.178َر هقبلِ ایي ًـشیبت ثِ تشتیت ثشاثش ّبی تبثیش، آیجي فبکتَس ٍ ًف گفتٌی اػت هیبًگیي ؿبخق
 

ّبی  ّب هٌتـش ؿذُ ثِ ّوشاُ ؿبخق دس آى 2014تشیي تَلیذات علوی ایشاى دس ػبل  ای کِ ثیؾ هجلِ ثیؼت. 1جذٍل

 کیفیت هجالت

تعذاد  ًبم هجلِ

 هقبالت

چبس ًفَر هقبلِ آیجي فبکتَس ؿبخق تبثیش

 ک

IRANIAN JOURNAL OF 
PUBLIC HEALTH 

۷۳۷ ۶۷۵۷۶ ۶۷۶۶۶.۵ ۶۷۰ ۴ 

RSC ADVANCES ۹۷۲ ۳۷۰۷۶ ۶۷۹۴ ۶۷۷۳۴ ۰ 

IRANIAN RED 
CRESCENT MEDICAL 
JOURNAL 

۹۷۵ ۶۷۵۶۴ ۶۷۶۶۶۶۹ ۶۷۷۷ ۴ 

JOURNAL OF RESEARCH 
IN MEDICAL SCIENCES 

۰۲۳ ۶۷۶۶. ۶۷۶۶۰۳۵ ۶۷۰۹۴ ۳ 

SCIENTIA IRANICA ۰۲۹ ۶۷.۴۹ ۶۷۶۶۹. ۶۷۹۶۶ ۳ 

JOURNAL OF 
INDUSTRIAL AND 
ENGINEERING CHEMISTRY 

۰.۶ ۹۷۶۶۳ ۶۷۶۶۶۷۲ ۶۷۴۰۷ ۹ 

ADVANCED MATERIALS 
RESEARCH 

۰.۶     



 

 

ARABIAN JOURNAL FOR 
SCIENCE AND 
ENGINEERING 

۰۷۲ ۶۷۳۶۷ ۶۷۶۶۰۴۹ ۶۷۰۹۵ ۳ 

ASIAN PACIFIC 
JOURNAL OF CANCER 
PREVENTION 

۰۷. ۰۷۵ ۶۷۶۶.۹ ۶۷۹ ۴ 

ULTRAFINE GRAINED 
AND NANO STRUCTURED 
MATERIALS 

۰6۳     

CERAMICS 
INTERNATIONAL 

۰۵. ۹۷۶.۶ ۶۷۶۹ ۶۷۴۳۲ ۰ 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ADVANCED 
MANUFACTURING 
TECHNOLOGY 

۰۵۳ ۰۷۷۷۲ ۶۷۹ ۶۷۳۲ ۹ 

JUNDISHAPUR 
JOURNAL OF 
MICROBIOLOGY 

۰۵۹ ۶۷۷. ۶۷۶۶۶۹۷ ۶۷۶۲۹ ۴ 

PROCEDIA SOCIAL AND 
BEHAVIORAL SCIENCES 

۰5۶     

ARCHIVES OF IRANIAN 
MEDICINE 

۰۴. ۰۷۰۶. ۶۷۶۶۹۴۰ ۶۷۳۶۶ ۳ 

JOURNAL OF THE 
IRANIAN CHEMICAL 
SOCIETY 

۰۳۲ ۰۷۴۶۶ ۶۷۶۶۹۵. ۶۷۹۶۰ ۹ 

IRANIAN JOURNAL OF 
PHARMACEUTICAL 
RESEARCH 

۰۳۶ ۶۷۵۰ ۶۷۶۶۶۶ ۶۷۶۲ ۴ 

MATERIALS DESIGN ۰۳۰     

JOURNAL OF 
INTELLIGENT FUZZY 
SYSTEMS 

۰۳۶ ۶۷۲۳۶ ۶۷۶۶۶۳۴ ۶۷۰۵۰ ۳ 

IRANIAN JOURNAL OF 
BASIC MEDICAL SCIENCES 

۰۹۲ ۶۷۶۶۴ ۶۷۶۶۶۳۵  ۴ 

PETROLEUM SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 

۰۰۲     

 

 منابع
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اسصیبثی تطجیقی تَلیذ علن  کویت یب کیفیت؟فش، عجذاللوذ؛ ًَسٍصی چبکلی، عجذالشضب، اػپشاییي، فشؿتِ، )صیش چبح(.  کشاهت

 ػٌجی کبػپیي. . هجلِ علن2013-1996ّبی  ایشاى، تشکیِ ٍ هبلضی دس خالل ػبل

 . :10.13140/2.1.3782.3040DOI. ًَآٍس ثشتش دًیب 100بی تبهؼَى سٍیتشص ثشای هعیبسّ(. 1393فش، عجذاللوذ) کشاهت

ػٌجی. اسائِ ؿذُ دس اٍلیي ّوبیؾ ػٌجؾ  ّبی علن ًگش؛ ًؼل جذیذ ؿبخق ّبی کل (. ؿبخق1393فش، حؼیي) فش، عجذاللوذ؛ کشاهت کشاهت

 . :10.13140/2.1.2546.8480DOIعلن اكفْبى. 
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