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 چکیده

 اطالعاتی پایگاه در 2014تا  2004از سال ، ميزان انتشارات علمی دانشگاه تهران بررسی حاضر، پژوهش از هدف

 است. ایراندر خارج و داخل از  علمی همکاري كيد براسکوپوس با تأ

 علمی توليدات متشکل از كليه آماري جامعه. است انجام پذیرفته سنجیعلم با رویکرد و كاربردي نوع از هشپژو این

 نگاشته دانشگاه تهران پژوهشگرانتوسط  2014 تا 2004 هايسال دركه  اسکوپوس استنادي هايپایگاه در شده نمایه

 باشد.می ،شده

در  2014تا  2004مدرك علمی در بازه زمانی  27804ليف با تأپژوهشگر  13307كه  داد نشان پژوهش يهایافته

ها در قالب ليفات در قالب مقاله پژوهشی و كمترین آناند كه بيشترین این تأتوليدات علمی این دانشگاه نقش داشته

 ینا گرانعلمی پژوهش به رشد توليدات به روند رو توانمی پژوهش يهایافته دیگر ي پژوهشی بوده است. ازهاگزارش

 علمی همکاري ميزان بيشترین علمی هايمبحث همکاري در. كرد اشاره 2004 سال به نسبت 2014 سال در دانشگاه

  .بوده است كشاورزيحوزه مهندسی و  و فنی حوزه در ترتيببه اسکوپوس پایگاه در

ات دیگر مؤسساي مطرح جهان و هدانشگاه تهران با دانشگاهميان ليفات مشترك ند كه وجود تأدهها نشان مییافته

 وليدات این دانشگاه نقش داشته، بلکه نمایانگربه رشد ت گيري روند روتنها در شکلآموزش عالی در داخل كشور نه

 .تأیيدي بر جایگاه علمی آن است ي این دانشگاه و مهرهاسطح قابل قبول همکاري

 .اسکوپوس ران،دانشگاه ته علمی، همکاري علمی، انتشارات گان کلیدی:ژوا
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 مقدمه -1

 ش،پي بيش از گذشته، شرایط برخالف امروز، دنياي

 رسدنظر میاست. به همفکري و همکاري نيازمند

 كار به دیگري زمان هر از بيش نيز علم توليد و پژوهش

 يانم نزدیکی دیگر، رابطه بيان به است. وابسته گروهی

 به تعبيربنا  و [6] دارد وجود علم توليد و همکاري

 یعلم فعاليت در یعمل و ينظر پایه ، ارتباط،1گاروي

 اطالعات پژوهش و نتایج تنهانه . متخصصان،[5]است 

 را پژوهش نتایج بلکه ،كنندمی مبادله یکدیگر با را

 ويق شکل ،همکاري. كنندمی توليد مشترك صورتبه

 در شدن سهيم و مؤثر ارتباط امکان كه است تعامل از

 انواع از یکی. دهد می را منابع سایر و هاقابليت

 یک توليد كه است تأليفیهم علمی، هايهمکاري

 دانشمند و پژوهشگر چندین توسط علمی برونداد

 چشمگير افزایش بهتوجه  با. گيرددر برمی را همکار

 انمي در همچنين و متخصصان بين تأليفیهم مقاالت

 هنتيج این به است ممکن فردي هر پژوهشی، مؤسسات

 عصر و مدرن علم در الزم شرط همکاري كه برسد

 .[15] است حاضر

 هايفعاليت به پژوهش یندفرا مراحلبيشتر 

 گويوگفت قبيل زیادي از نسبتا   ارتباطی

و  مقاالت مطالعه و یکدیگر، نوشتن متخصصان با

 ميان علمی ها وابسته است. همکارينامه

 و تاس افزایش حال در روزروزبه دانشمندان

 یخاص توجه موضوع این به یافتهكشورهاي توسعه

. بسياري از پژوهشگران در مطالعات [11، 6] دارند

هاي علمی پی برده و خود به افزایش همکاري

 هاي اصلیعنوان یکی از ویژگیهمکاري علمی را به

در حال تغيير است، در  نظام پژوهشی كه به سرعت

 عنواناغلب بههاي پژوهشی ريهمکا اند.نظر گرفته

ثري در دستيابی به دانش و فناوري علمی حل مؤراه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Garvy, John.w  

پيشرفته براي كشورهاي در حال توسعه در نظر 

 شود. گرفته می

هر یک  جهان علم، یک كل است كه دانشمندان،

مسئوليت جزیی از آن را به عهده دارند و از تركيب 

این اجزا، سيماي كلی علم در هر دوره تاریخی 

هاي د. در واقع، پژوهشگران حوزهشوترسيم می

ر هاي شبکه جهانی علم هستند كه هعلمی، گره

اي را در این شبکه به یک موضوع و جایگاه ویژه

اغلب  هاي علمی،دهند. همکاريخود اختصاص می

ز ني نمایشی از كيفيت كار پژوهشگران همکار و

 .هاي پژوهشی استگروه
اي رشتهنمفاهيمی نظير اشتراك دانش و روابط بي

تردید یکی شود و بیمی در جوامع علمی امروز مطرح

همکاري ، علمی كردن این مفاهيمهاي از بهترین روش

، منظور استفاده از دانشعلمی پژوهشگران با یکدیگر به

دانشمندان هم رشته و یا هاي امکانات و مهارت

 پژوهشی مهم هايشاخص از ست. یکیادیگر ي هارشته

 در ايویژه جایگاه از كهها در دانشگاه علم توليد و

 و شده منتشر علمی است مقاالت برخوردار كشورمان

 مجالت در هاآن و چاپ اصيل هايپژوهش از برگرفته

 پژوهشی يهاشاخص است. خارجی و داخلی معتبر

 تحليلی هايشاخص و و كمی كيفی هايشامل شاخص

 اراتانتش، پژوهشگران، پژوهشی مراكز با ارتباط در

 علمی و مقاالت كتب ترجمه و تأليف، تحقيقاتی

   [.4] است پژوهشی

 ترینمهم از یکی عنوانبه علم نشر و توليد امروزه

 و وزن از ايعمده قسمت علمی واحد وظایف یک

 اعضاي و دهدمی تشکيل را كشور علمی هر جایگاه

 اصلی اركان و عناصر عنوانهب هاعلمی دانشگاه هيأت

 رساندن ثمر به در خطيري ژوهش وظيفهپ و آموزش

 .[11د ]به عهده دارن مهم این
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علمی با استفاده از هاي سنجش ميزان همکاري

هاي پذیرفته شده كه از شاخص ليف مشتركشاخص تأ

المللی اظ توسعه علمی كشورها در سطح بينلحبه 

براي چندین دهه است كه  گيرد.می است، صورت

ي عنوان انتشارات دارا كه باچند نویسنده  انتشار توسط

 منبع اصلی عنوانبهشود می نویسنده همکار نام برده

 شود.می مشترك علمی استفادههاي سنجش فعاليت

یکی از نخستين پژوهشگرانی بود كه افزایش  ،اسميت

داراي چند نویسنده را بررسی و هاي در رخداد مقاله

اي توانند برهایی میپيشنهاد كرد كه چنين مقاله

 پژوهشگرانهاي گيري همکاري ميان گروهاندازه

 .[2ند ]استفاده شو

 شگزار بنابر به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا،

یکی از معتبرترین )شانگهاي بندي مؤسسه رتبه

هاي ها و مؤسسهبندي دانشگاهالمللی رتبههاي بيننظام

، دانشگاه 2015مربوط به سال  (آموزشی و پژوهشی

 ودانشگاه برتر جهان قرار گرفته  300يان تهران در م

هاي كشور را نيز به خود دانشگاهدر ميان رتبه نخست 

پيش از این، دانشگاه تهران در  .اختصاص داده است

ترتيب ، توانسته بود به2014تا  2009 هايسال

، 400تا  301، 500تا  401، 501تا  402 هايرتبه

 را كسب كند 400تا  301و  500تا  401، 400تا  301

 300بندي به رده در این نظام رتبه آنو ارتقاي 

معتبري هاي دانشگاه كنار دربرتر جهان  هايدانشگاه

ان نش ،اتاوا، فلوریداي جنوبی ،چون ویکتوریا، واترلوهم

از شتاب علمی و پيشرفت مناسب دانشگاه تهران در 

  .سال مورد ارزیابی است

و ها شگاهدانبندي در آخرین رتبههمچنين 

  در سال سسات تحقيقاتی كشورهاي اسالمیؤم

 پایگاه استنادي جهان اسالم توسط 2014-2013

(ISC) ، رتبه نخست در  ،امتياز 19/84دانشگاه تهران با

كشورهاي اسالمی را به دست آورده  هايدانشگاه ميان

 .است
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Glanzel, W., Schubert, A., Czerwon, J., 

 به نظرمی رسد با توجه به اهميت موضوع، بررسی

یکی از  عنوانبهتهران  شگاهدان علمیهاي همکاري

 سایر با كشورهاي ترین دانشگاهترین و مهمبزرگ

اسر دنيا تدر سر پژوهشگراندانشمندان و كشورها، 

 در ریزياطالعات مفيد و كاربردي را به منظور برنامه

 دهد.ان آموزشی قرار میگذارسياست اختيار

هاي علمی و از ميان مطالعاتی كه درباره همکاري

ليفی در ایران و خارج از آن صورت گرفته است تأهم

در تحليل  (1999و همکاران )1گلنزل  توان به مقالهمی

المللی اتحادیه اروپا شناختی همکاري علمی بينكتاب

اشاره كرد كه در آن بيان كردند كه  1995-1985

تر در انتشارات بيشها علمی در این سالهاي همکاري

ست. ميزان استناد به این مشترك نمود پيدا كرده ا

 علمیهاي دهد كه همکاريمی انتشارات نشان

یافته و توسعه المللی براي كشورهاي در حال توسعهبين

 ( نيز2001) دارد. گارگ و پادهیدر پی منافع زیادي 

ي هادر مجلهمنتشرشده مقاله  3174تحليل  با

يار صد بسكه در، معتقدند م و فناوري ليزرعل تخصصی

 براي كشورهايليفات مشترك، از تأ زیادي

 ،تاليا و هلند اسژاپن، فرانسه، ایتاي مانند یافتهتوسعه

المللی در علمی در سطح بينهاي در حالی كه همکاري

. يس بيشتراستكشورهاي چين، اسرائيل، هلند و سوئ

با عنوان ( در پژوهشی 2005) 2وانگ و همکاران

 ليفیتأهاي هبررسی مقال با« همکاري علمی در چين»

 ان پژوهشگران چينی از چهار جنبهمشترك در مي

سسه در یک ي در یک مؤسسه، همکاري دو مؤهمکار

ناحيه چين، در دو ناحيه متفاوت چين و كشور چين با 

 كه در هر چهار نداهبه این نتيجه رسيدكشورهاي دیگر 

فناوري در چين نوع همکاري، همکاري در حوزه علم و 

 ست.رو به افزایش ا

 علمیهاي همکاري(، 1392مقاله اسدي و دیگران )

 دانشگاه علمی توليدات در تأليفیهاي همشبکه و

2. Wang, Y., & et al. 
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را مورد  2005-2010 هايسال در شریف صنعتی

اده است كه در نتيجه آن همکاري بررسی قرار د

در  اي در باالترین سطح، ومؤسسهبين اي ومؤسسه

ردار رین سطح برخوتپایينالمللی از همکاري بين، مقابل

و سهم توليدات تک نویسنده درحال كاهش و  بوده

ش ، درحال افزایي دونویسنده و بيش از دو نویسندهالگو

 است.

اي، با بررسی ( نيز در مقاله1388زي و والیتی )نورو

ثبت هاي علمی ایران در پروانههاي ميزان همکاري

 بر این باورند كه 1975-2007هاي سال دراختراع 

 اريهمک و توليد علمی ميان مستقيمی و نزدیک ابطهر

هاي ليفی در سالهاي تأاگرچه مقاله دارد و وجود علمی

ها با بيشترین همکارياخير سير صعودي داشته و 

ميزان ، در كلاما  ،كشور آمریکا صورت گرفته است

 ثبت اختراع درهاي ایران در پروانههاي علمی همکاري

 . پایين است 2007و  1975هاي سال

ميزان ( كه 1389هاي شيري )یافته بنابر

ی تيپ یک علوم پزشکهاي علمی دانشگاههاي همکاري

المللی بر مبناي مدارك را در دو سطح ملی و بين

 2008تا  2004اي هبين سال ISIشده در پایگاه نمایه

بيشترین ميزان همکاري علمی بررسی كرده است 

هاي ه ترتيب به دانشگاهداخلی به كل توليدات علمی ب

وده بمربوط ایران و شهيد بهشتی ، علوم پزشکی كرمان

المللی با پژوهشگران كشور بينهاي و اغلب همکاري

 آمریکا، انگليس و كانادا صورت گرفته است.

رسی بر نيز با( 1389عليان )مقاله نوكاریزي و 

ت علمی دانشگاه وضعيت توليدات علمی اعضاي هيأ

ه اسکوپوس در دو پایگا 1388تا  1379ل از سا بيرجند

ها و وب آو ساینس با تکيه بر ميزان همکاري علمی آن

علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی  چهار حوزهدر 

به افزایش بسيار باالي توليدات علمی  ،و كشاورزي

بازه مذكور اعضاي هيأت علمی دانشگاه بيرجند در 

کاري علمی در دو ترین ميزان همبيشد و ناشاره دار

حوزه علوم پایه،  بهرا مربوط پایگاه مورد بررسی 

همکاري  د و ازندانمی كشاورزي و فنی و مهندسی

کاري علمی در الگوي غالب هم عنوانبهسازمانی درون

  د.نبرنام میدو پایگاه 

 اهمیت پژوهش ضرورت و -2

 به دیگر فناوري، علوم و هايپيشرفت امروزه

تأكيد  و نيست محدود كشور یک علمی پيشرفت

 است تأليفیهم و همکاري بر مجالت علمی از بسياري

افزایشی  روند داراي یک حاضر درحال هاآن دوي هر كه

  .[13ند ]سته

 يهاحوزه متخصصان در ميان تعاملدر حال حاضر 

 شمار کهاین به توجه با است. شده ضروري علمی

 علمی ياههمکاري و توليدات باب در كه طالعاتیم

 بررسی است، افزایش حال در روزروزبه شود، می انجام

 ضروري كشور دانشگاهی و علمی جامعه پدیده در این

مدیران اجرایی  و ریزانرسد و به برنامهمی ظرنبه

 اناتامک و شرایط به توجه كند تا باكمک میها دانشگاه

 و انتخاب را رویکردي، هر دانشگاهدر خاص موجود 

 برايرا  ايویژه الگوهاي ،رویکرد این مبانی برمبناي

 . كنند اجرا و طراحیها، همکاري

 هدف اصلی -3

در نظر  پژوهش حاضر، با توجه به اهميت موضوع 

 ر بازهددانشگاه تهران را  انتشارات علمی دارد وضعيت

هاي علمی مکاريكيد بر ه، با تأ2014تا  2004زمانی 

 .ندبررسی ك در داخل و خارج از كشور

 اهداف فرعی پژوهش -4

گيري توليدات علمی دانشگاه شکل تعيين روند .1

تا  2004 تهران در پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی

2014 . 

 پژوهشگرانترین مدارك علمی شناسایی رایج .2

اسکوپوس در بازه  دانشگاه تهران، نمایه شده در

 .2014تا  2004 زمانی
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 ر فعالتو كم فعال هاي پژوهشیشناسایی حوزه .3

تا  2004 دانشگاه تهران در اسکوپوس در بازه زمانی

2014 . 

شناسایی كشورهاي همکار با دانشگاه تهران در  .4

 . 2014تا  2004بازه زمانی  اسکوپوس در

هاي داخلی همکار با سسات و دانشگاهشناسایی مؤ .5

 .2014تا  2004دانشگاه تهران در بازه زمانی 

ارجی همکار با هاي خسسات و دانشگاهشناسایی مؤ .6

 .2014تا  2004دانشگاه تهران در بازه زمانی 

ي علمی دانشگاه هاشناسایی بيشترین همکاري .7

 ي موضوعی در بازه زمانیهاحوزه نظر ازتهران 
  .2014تا  2004

وضعيت انتشارات علمی چگونگی در پاسخ به 

كيد با تأ، 2014تا  2004دانشگاه تهران در بازه زمانی 

علمی در داخل و خارج از كشور  هايبر همکاري

 .شودمی هاي زیر مطرحپرسش

 پژوهش هایپرسش -5

 گيري توليدات علمی دانشگاه تهران در. روند شکل1

 2014تا  2004پایگاه اسکوپوس در بازه زمانی 

 چگونه بوده است؟

 نپژوهشگرا شده توسطمدارك علمی نمایه ترین. رایج2

 در بازه زمانی وساسکوپ پایگاه در تهران دانشگاه

 كدامند؟ 2014 تا 2004

ه دانشگاهاي پژوهشی كارترین حوزهترین و كمفعال. 3

تا  2004بازه زمانی  تهران در پایگاه اسکوپوس در

 كدامند؟ 2014

 2004تهران در بازه زمانی  دانشگاه با كشورهایی . چه4

 اند؟بوده مشترك توليدات داراي 2014 تا

 در بازه زمانی داخلیهاي شگاهدان و . كدام مؤسسات5

 بيشترین داراي دانشگاه تهران با 2014تا  2004

 اند؟بوده همکاري

خارجی در بازه زمانی هاي دانشگاه و كدام مؤسسات .6

 بيشترین دانشگاه تهران داراي با 2014 تا 2004

 اند؟بوده همکاري

ي علمی دانشگاه تهران در بازه هابيشتر همکاري .7

ي موضوعی هادر چه حوزه 2014تا  2004زمانی 

 ؟صورت پذیرفته است

 روش پژوهش -6

ز ا گيريبهرهاز نوع كاربردي بوده و با این پژوهش 

است. براي گردآوري  شدهانجام  سنجیعلمرویکرد 

 هكاز پایگاه استنادي اسکوپوس استفاده شده ها داده

هی استنادد براي اعتبار منابع، این پایگاهعلت انتخاب 

موضوعی هاي و حوزهها رشتهبندي تنوع در تقسيم و

 است.

جامعه آماري این پژوهش، توليدات علمی 

ن اعم از مقاالت، مقاالت دانشگاه تهرا پژوهشگران

كتاب، مقاالت مروري و سایر هاي ها، بخشسمينار

است كه در  2014تا  2004بازه زمانی  توليدات در

تا 2/7/1394خ از تاری پایگاه اسکوپوس نمایه شده و

اند. علت انتخاب این بازه گردآوري شده 12/7/1394

جوهاي الزم مشخص وكه پس از جست هزمانی آن بود

شد بيشترین تعداد توليدات این دانشگاه از ابتدا تا 

، پذیرفته استصورت ها كنون در طول این سال

صویر تواند تمی طوالنی همچنين انتخاب یک بازه نسبتا  

این دانشگاه ارائه هاي و همکاريها فعاليت تري ازروشن

 دهد.

جوي وقسمت جست براي انجام پژوهش در

وپوس در بخش پيشرفته پایگاه استنادي اسک

 عنوانكه با هایی داده جوي سازمانی،وجست

University of Tehran  نمایه شده بودند در نظر

ازه جو به بو. سپس نتایج بازیابی جستندگرفته شد

محدود شد و با ادغام  2014تا  2004زمانی 

، ي اصلیهاي مربوط به هریک از حوزههازیرشاخه

ز ااطالعات مورد نياز از پایگاه، استخراج و با استفاده 
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ور منظ. همچنين بهشدافزار اكسل تجزیه و تحليل نرم

 گرانپژوهشدستيابی به سوابق كاري و رشته تخصصی 

 راجعه شد.برتر به سایت رسمی دانشگاه تهران م

 پژوهش های یافته -7

 توليدات علمیگيري روند شکل :پرسش نخست

چگونه  2014تا  2004 شگاه تهران در بازه زمانیدان

 بوده است؟

 27804ي پژوهش حاكی از آن است كه هایافته

توسط  2014تا  2004 سال مدرك علمی از ابتداي

. به رشته تحریر درآمده است پژوهشگر 13307

شود تعداد می مشاهده (1)كه در نمودار  گونههمان

در منابع تحت پوشش این پایگاه به شکل  انتشار آثار

 افزایش 2014تا  2004هاي صعودي در طول سال

 2004عنوان اثر در سال  752طوري كه از یابد، بهمی

آید می به نظر رسد.می 2014عنوان در سال  3913به 

تا  2004هاي الميزان توليدات دانشگاه تهران از س

در فاصله  .وقفه اي داشته استرشد صعودي بی 2011

 از روند توليدات كاسته 2012تا  2011هاي سال

یابد، از می ادامه 2013شود و این وضعيت تا سال می

سير صعودي به توليدات این  2014تا  2013سال 

 گردد.می دانشگاه باز
 

 
 2014تا  2004های تهران در طول سالروند تولیدات علمی دانشگاه  -1نمودار 

 شده توسطمنابع علمی نمایه ترینرایج دوم: پرسش

 زا اسکوپوس در پایگاه تهران دانشگاه پژوهشگران

 كدامند؟ 2014 تا 2004سال 

 مقاالت، از این تعداد (،2)با توجه به نمودار  

ن و چکيده گزارشات باالتری، عنوان 20324پژوهشی با 

  ترین فراوانی را دارند.معنوان ك 2با 
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 2014تا  2004سال  دانشگاه تهران از پژوهشگران علمی فراوانی مدارك توزیع -2 نمودار

 هاي علمیكارترین حوزهكم ترین وفعال سوم: پرسش

بازه زمانی  در اسکوپوس پایگاه در تهران دانشگاه

 كدامند؟ 2014تا  2004

یگاه اطالعات گردآوري شده از پا برمبناي

ا بو مهندسی شيمی حوزه فنی مهندسی ، اسکوپوس

ترین و علوم انسانی فعال عنوان مدرك علمی، 10492

كارترین حوزه عنوان مدرك علمی، كم 239و هنر با 

 آیند.پژوهشی این دانشگاه به شمار می

 
 2014تا  2004 سال از شیبه تفکیک حوزه پژوه تهران دانشگاه پژوهشگرانتوزیع فراوانی مدارك علمی  -3 نمودار

20324

6502

379 249 107 80 64 63 33 14 6 2
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 تهران در بازه دانشگاه با كشورهایی چه چهارم: پرسش

 مشترك توليدات داراي 2014 تا 2004 زمانی

 اند؟بوده

 رد جهان كشورهاي سایر مشاركت تعيين منظوربه

 كه داد نشانها تحليل داده تهران، دانشگاه توليدات

 هايالاسکوپوس در طول س پایگاه در شدهنمایه مدارك

 رشته تحریر به كشور 119 همکاري با 2014تا  2004

 هاآن نخست مورد 10 كشورها، ترینفعال از اند.درآمده

 كشورهاي ميان در این اند.شده آورده (4) نمودار در

ن، فرانسه، استراليا، ژاپ انگلستان،، آلمان آمریکا، كانادا،

ننده كمشاركت كشورهاي هلند برترین و مالزي، اسپانيا

ه و نکت اندبوده تهران دانشگاه در آثار علمی توليد در

كشوري كه بيشترین همکاري را  10این جالب اینکه از

ایی آسي، ژاپن مالزي و تنهااند ليفات علمی داشتهدر تأ

افته یبا كشورهاي توسعهها و بيشترین همکاري هستند

 بوده است.

 
 2014تا  2004در بازه زمانی ان با دانشگاه تهر همکار کشورهای -4نمودار 

هاي داخلی همکار با سسات و دانشگاهمؤ :پنجم پرسش

 2014تا  2004دانشگاه تهران در بازه زمانی 

 كدامند؟

 همکاري تهران دانشگاه با دانشگاه و مؤسسه 159

مقاالت منتشر  تعداد نظر دانشگاه از 10 كهاند داشته

 هب توجه با ند.ابيشترین ميزان همکاري را داشته شده

، مقاالت تعداد نظر دانشگاه تهران از، (5) نمودار

بيشترین همکاري را ابتدا با دانشگاه آزاد اسالمی داشته 

تواند آن باشد كه تمامی می است. البته دليل این امر

 نشعب دانشگاه آزاد در پایگاه اسکوپوس تحت عنوا

از آن  پس اند.دانشگاه آزاد اسالمی تعریف شده

ترتيب با دانشگاه علوم پزشکی بهها شترین همکاريبي

دانشگاه صنعتی شریف، ، تهران، دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه اميركبير، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شهيد 

ه سسدانشگاه خواجه نصيرالدین طوسی، مؤبهشتی، 

 ضی و دانشگاه فردوسیمطالعات بنيادین فيزیک و ریا

 .مشهد بوده است

1648

918

601
512

402 387
261 233 228 208
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 2014تا  2004 مانیبازه زدر با دانشگاه تهران همکار داخلی  سساتمؤ -5دار نمو

همکار خارجی هاي دانشگاه و مؤسسات ششم: پرسش

 2014تا  2004 دانشگاه تهران در بازه زمانی با

 كدامند؟

دانشگاه خارجی برتري كه بيشترین همکاري را  10

ند تك با دانشگاه تهران داشبه لحاظ انتشار آثار مشتر

. با توجه به اطالعات هستندمشاهده قابل  (6) در نمودار

اه دانشگ پژوهشگران ،دست آمده از پایگاه اسکوپوسهب

بيشترین  2014تا  2004هاي تهران در طول سال

 وند )كانادا( داشت تعداد همکاري را با دانشگاه واترلو

سه س)آمریکا(، بریتيش كلمبيا، مؤ دانشگاه دیویس

)انگليس(، دانشگاه پوترا مالزي،  فوردهنري  پژوهشی

(، )آمریکا )مالزي(، دانشگاه كاليفرنيا دانشگاه ماالیا

كانادا( ) )كانادا( و دانشگاه تورنتو )كانادا(، آلبرتا گيلمک

 .هاي بعدي همکاري قرار دارنددر رتبه

 

2495

1485
1252

801 799
571 483 428 348 344
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 2014تا  2004های سسات همکار خارجی در طول سالها و مؤدانشگاه -6 نمودار

پژوهشگران هاي همکاري ینبيشتر هفتم: پرسش

در چه  2014تا  2004بازه زمانی در  دانشگاه تهران

  ي موضوعی صورت پذیرفته است؟هاحوزه

شود مشاهده می (6)در نمودار كه  گونههمان

 هاي صورت گرفته در حوزه فنیيشترین همکاريب

( انجام پذیرفته است. پس از آن درصد 28) مهندسی

  رایانهعلوم ، (درصد 13) رزي و علوم زیستیكشاو

(، درصد 8) (، شيمیدرصد 9) (، علوم مواددرصد 11)

شناسایی زیست ژنتيک و، (درصد 8) فيزیک و نجوم

را به ها بيشترین ميزان همکاري (درصد 7)مولکولی 

 اند. خود اختصاص داده

 

 
 2014تا  2004های در طول سالها موضوعات همکاری -7 نمودار

114

97 96
79 76 75 70 64 64 60
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  گیریبندی و نتیجهجمع -8

 المللی، هموارهبين سطح در علمی مشاركت فواید

 و بحث مورد علمی گذارانسياست و دانشمندان ميان

 حوزه در را پژوهشی مهمی موضوع و بوده مناظره

 خود به فناوري و معل كمّی مطالعات و سنجیعلم

 داده است. اختصاص

 «بزرگ علم كوچک، علم» كتاب در (1963) پرایس

 دكنمی است، خاطرنشان رسانیاطالع در پایه اثري كه

 برابر دو سال پانزده هر علمیهاي مقاله تعداد كه

 هب تنها تواننمی رشدي را ميزان چنينالبته  شود.می

ماهيت  از تنها بخشی رشد این و داد نسبت عامل یک

 از متشکل ايجامعه علمی است. جامعه علم

 كه تاس علمی منابع و كنندگانصرفم ،توليدكنندگان

 یكيف و كّمی ارتقاي در سزاییهب نقش علمی همکاري

 نيز حاضر پژوهشهاي كند. یافتهمی ایفا علمی توليدات

 دانشگاه تهران شده منتشر عناوین كه است آن از حاكی

عنوان در  3913به  2004عنوان اثر در سال  752از 

ري آثار علمی را براب پنجرسد كه رشد می 2014سال 

 قبيل از عواملیدهد و ساله نشان می 11زه زمانی در با

 در ايرشتهبين يهاحوزه رشد ،علوم شدن تخصصی

توليد در  پژوهشگران اخير و همکاري هايسال

 .انداین زمينه نقش بسيار مهمی داشته رآثارعلمی د
 هرانت دانشگاهپژوهشگران علمی  توليدات بيشترین

 صورتبه پایگاه این در 2014تا  2004نی در بازه زما

 زمينه نوري، این در است. یافته نمود پژوهشی مقاله

 در نيز (1388( و اسماعيلی )1385) ميرزایی و نوروزي

تی غالب را مقاله منبع اطالعا خود يهاپژوهش

 اند.پژوهشی برشمرده

 نوكاریزي و عليان، (1388نوروزي و والیتی )

 رابطه كه دارند ( اعتقاد2003) 1(، بازمن و لی1389)

 میعل همکاري و علمی توليد ميان مستقيمی و نزدیک

 و فنی حوزه سه به دست آمده، نتایج بنابر دارد. وجود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bozeman & Lee 

بيولوژیک  علوم كشاورزي و، عنوان10492با  مهندسی

عنوان مدرك  3855با  رایانهعلوم  وعنوان  4458با 

ه خود را ب توليدات از قابل توجهی درصد علمی

سه طرفی در صدر قرار گرفتن هر  اند. ازاختصاص داده

 سه) ليفات مشتركحوزه موضوعی از نظر فراوانی تأ

علوم كشاورزي ، عنوان10279مهندسی با  و فنی حوزه

عنوان  3793با  رایانهعلوم  عنوان و 4430بيولوژیک با  و

كننده رابطه نزدیک و تواند تأیيدمی( مدرك علمی

هاي علمی این توليدات علمی و همکاريمستقيم ميان 

 دانشگاه باشد.

انتشارات علمی  توليد از یک سو روند صعودي 

 نمایانگر 2014تا  2004دانشگاه تهران در بازه زمانی 

 و شده ترلفعااین دانشگاه پژوهشگران كه  است آن

پيدا  للیالمبين سطح در مقاله نوشتن به بيشتري رغبت

همکاري دانشگاه تهران با  ،گرو از سوي دیاند كرده

ات آموزش عالی سسمؤ هاي مطرح جهان و سایردانشگاه

دهنده سطح قابل قبول در داخل كشور نشان

و مهر تأیيدي بر جایگاه ي این دانشگاه هاهمکاري

مثال دانشگاه واترلو )دانشگاه  عنوانبهعلمی آن است؛ 

 انشگاههمکاري با د نخسترتبه  مطرح كانادا( كه در

ا ب سطحهمبندي شانگهاي نيز تهران قرار دارد، در رتبه

 دانشگاه تهران آمده است. 

 پیشنهادها

 اجرایی پیشنهادهای

 University) عنوان ثبت از حاصلهاي داده -

of Tehran) طور كاملبه، اسکوپوس پایگاه در 

 Tehran) به مربوطهاي داده از متمایز

university) كردن وارد اب ،مثال عنوانبه؛ است 

(Tehran university)، به مربوطهاي داده 

 پزشکی علوم دانشگاه و اسالمی آزاد دانشگاه

 دانشگاه از جداگانه ارگانی هریک كه تهران
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 از .شوندمی داده نشان نتایج در هستند تهران

 رانته دانشگاه مسئوالن شودمی پيشنهاد رواین

 مبراي نا مختلف عناوین ثبت از پرهيز جهت

 توسط یادشده اطالعاتی پایگاه در دانشگاه

 دانشگاه رسمی نام شکل علمی، تهيأ اعضاي

(University of Tehranرا ) تمامی  به

 ات كنند ابالغ علمی تهيأ اعضاي دانشجویان و

 يبرا توليدات علمی این دانشگاه بررسی روند

و تحليل منابع علمی  شود آسان پژوهشگران

 جام گيرد.شده به درستی اننمایه

( و اعداد و ارقام مربوط به 6) با توجه به نمودار -

 پژوهشگرانگرفته توسط هاي صورتليفیتأهم

 ریزان آموزشیرود برنامهمی نتظارا ،این دانشگاه

 براي را بودجه مناسب و تسهيالت پژوهشی،

 قرارپژوهشگران  اختيار در تحقيقات انجام

  دهند.

 شرایطی سازيمفراه توليد علمی، افزایش براي -

 و داخلهاي دانشگاه بين علمی تالبراي تباد

یکدیگر الزم  تجربيات از استفاده براي خارج

 .رسدنظر میبه

 منظوربه آموزشیهاي دوره برگزاري -

 آشنایی افزایش براي امکاناتی سازيفراهم

هاي اطالعاتی داخلی و پایگاه با دانشجویان

هاي مستمر پژوهش جهت انجام خارجی

 براي سنجی(علم هايپژوهش ،عنوان مثال)به

 در علمی توليدات روند از بيشتر شناخت

 شود.می دانشگاه پيشنهاد

 درها همکاري گيريشکل اهميت به توجه با -

 ایدب كشور گذاران علمسياست المللی،بين سطح

 با و باشند داشته امر این به بيشتري توجه

 زمالهاي هزمين هاي تشویقی،استفاده از سياست

  كنند. فراهمها مشاركت این نوع رشد براي را

 ی آتی هاپیشنهاد برای پژوهش

با توجه به اینکه پژوهش حاضر، شمایی كلی از  -

علمی دانشگاه تهران در داخل و  يهاهمکاري

الزم به نظر  دهدرا ارائه می خارج از كشور

رسد كه دیگر الگوهاي همکاري )درون می

اي و منطقه، اينطقهدرون م سازمانی،

ربط مورد ذي در هر حوزه و دانشکده( المللیبين

 شناسایی قرار گيرد.

 ین پژوهش در دیگرهمانند اشود نهاد میپيش -

نهادهاي  ویژهبهمراكز علمی  وها سازمان

 این به شود تا نجامهم ا گذار و اجراییسياست

هاي آثار، اختراعات و ایده، افراد وسيله

توانند نقشی در ارتقاي سطح ه میاي كبرجسته

 شناسایی شوند. ،علمی كشور داشته باشند

 منابع

 هايهمکاري .(1392) دیگران. و مریم اسدي،[ 1]

 علمی توليدات در تأليفیهمهاي شبکه و علمی

تا  2005 هايسال طول در دانشگاه صنعتی شریف

 و كتابداري ملی مطالعات فصلنامه. 2010
 .166-186(، صص 1)23، اطالعات سازماندهی

بررسی همکاري  .(1384) [ حریرچی، گویا.2]

نویسندگان ایرانی در تدوین مقاالت مشترك 

آي با نویسندگان خارجی در حوزه علوم اس..آي

نامه كارشناسی ميالدي. پایان 2003تجربی در سال 

اه دانشگ، ارشد كتابداري، دانشکده علوم تربيتی

 تهران.

 مطالعه .(1389). فرشته یدگاه،د زهير؛ حياتی،[ 3]

 در ایرانی پژوهشگران گرایش ميزان تطبيقی

 همکاري و مشاركت به موضوعی مختلف هايحوزه

 فناوري و علوم ،2007 تا 1998 هايسال در گروهی
 .413-430 ، صص(3)25، اطالعات
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 بابایی، فاطمه. رحيمی، عليرضا؛ دانش، فرشيد؛[ 4]

گروهی محققان بررسی ميزان همکاري  .(1386)

مراكز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و در 

تا  1380هاي هاي پژوهشی طی سالاجراي طرح

 .1، ویژه نامه شماره مدیریت اطالعات سالمت .1385

 نياز: علمی ارتباط. (1386) .محمدرضا داورپناه،[ 5]

 .ارچاپ دبيزش،: تهران یابی.عاطال رفتار و اطالعاتی

 .(1386) اله.اریه؛ فتاحی، رحمتم، رحيمی[ 6]

علمی و توليد اطالعات: نگاهی به مفاهيم  همکاري

فصلنامه  لگوهاي رایج در توليد علمی مشترك.و ا
 . 235-248 ص(، 3) 18، كتاب

 ميزان .(1389). اله؛ فدایی، غالمرضاشيري، روح[ 7]

 تيپ پزشکی علومهاي دانشگاه علمیهاي همکاري

 مدارك اساس بر المللیبين و ملی سطح دو در یک

 تا 2004 هايسال بين ISI پایگاه در شده نمایه

 ،هاي عمومیرسانی و كتابخانهتحقيقات اطالع .2008

 .455-475، صص 66، پياپی 3، شماره 17دوره 

 .نوروزي، عليرضا و ميرزایی، عباس ؛نــوري، رسول[ 8]

پژوهشگران دانشگاه علوم  . توليدات علمی(1385)

 Web ofی اصفهان در پایگاه اطالعاتی پزشک

Science  2006 تا پایان سال 1976از سال .

 . 73-85 ص ،مدیریت اطالعات

 بررسی .(1389) .مریم محسن؛ عليان،، نوكاریزي[ 9]

 علمی دانشگاه تهيأ اعضاي علمی توليدات وضعيت

 پایگاه علمی در يهاهمکاري كيد بربا تأ بيرجند

  .2000-2009 هاياسکوپوس طی سال

بررسی  .(1388). الیتی، خاليد؛ نوروزي، عليرضا[ و10]

ثبت هاي علمی ایران در پروانههاي ميزان همکاري

اب ماه: كت .2007-1975هاي اختراع طی سال

 .62شناسی، شماره اطالعات ارتباطات و دانش

[11] Archambault, E., Cote, G., Michaud, 

B. (2008)”Potential for scientific 
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Abstract 

The aim of this study was to review scientific publications of Tehran University with emphasis on 

scientific cooperation inside and outside the country from 2004 to 2014. 

The study was conducted in an applied research structure with a scientometric trend. Statistics 

production consists of scientific productions indexed in the Scopus database, which have been written 

by researchers in Tehran University from 2004 to 2014. 

The results indicatedthat 13307 researchers have contributed to the scientific production of Tehran 

University by compiling 27804 scientific documents from 2004 to 2014. Most of their publications were 

in the form of research articles and the least were in form of research reports. Other findings included a 

growing trend in the scientific production of this university in 2014 compared to 2004.  

The greatest cooperation in the Scopus database refers to engineering and agricultural fields, 

respectively. 

The research findings revealed that the common authorship among Tehran University and other 

significant world universities and Iranian high educational institutes, not only has a role in the growing 

production of Tehran University, but also represents the acceptable level of cooperation in this 

university, approving its academic standing. 

Keywords: Scientific Productions, Scientific Cooperation, University of Tehran, Scopus 
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