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چکیده
استنادی  پایگاه های  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  علمی  تولیدات  تمامی  تطبیقی  بررسی  حاضر،  پژوهش  اصلی  هدف 
نرم افزارهای  از  استفاده  با  و  علم سنجی  رویکرد  با  پژوهش،  این  از  حاصل  داده های  است.  اسکوپوس  و  وب  آوساینس 
هیست سایت و امکانات تحلیلی نرم افزار اکسل تحلیل شد. جامعۀ پژوهش را تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس، 
در تاریخ 24 ژوئن 2018، و در پایگاه وب آوساینس، در تاریخ 14 می 2018، در بازۀ زمانی ده ساله )2008 تا 2017( 
تشکیل می دهد. یافته های پژوهش نشان داد که تعداد تولیدات پژوهشگران در هر دو پایگاه، روند افزایشی داشته و حوزه های 
موضوعی عمدۀ پژوهش ها در پایگاه وب آوساینس، مهندسی برق و الکترونیک و در پایگاه اسکوپوس، حوزۀ مهندسی بوده 
است. اکبر جعفری با 335 مدرک و 17220 استناد، عنوان پرتولیدترین و اثرگذارترین پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف را به 
خود اختصاص داده است. در میان نویسندگان پراستناد و پرتولید، حسام الدین ارفعی با 4722 استناد، اثرگذارترین پژوهشگر 
در کل بازۀ زمانی پژوهش بود. بررسی کیفی مقاالت با شاخص Qنشان داد 37/32 درصد از مقاالت تولیدی در نشریات 
Q1 و Q2 آمده، که کیفی بودن تولیدات را نشان می دهد. به عبارت دیگر، پژوهشگران در مجالتی که ضریب تأثیر باالیی دارند 
 انتشار مقاالت در مجالِت با کیفیت باال امکان دریافت استنادهای بیشتر را فراهم 

ً
تعداد مدرک بیشتری منتشر کردند و غالبا

می کند. همچنین در پایگاه وب آوساینس، تعداد 79 مدرک تحت عنوان آثاِر با باالترین استناد در رشته قرار می گیرد که در40 
حوزۀ موضوعی از مقوله های وب آوساینس و با همکاری 54 کشور و 382 سازمان، منتشر شده اند. از میان این مقاالت، 
بیشترین فراوانی در حوزۀ موضوعی شیمی فیزیک با فراوانی 20 بوده است. ارائۀ پژوهش های این چنینی می تواند برنامه ریزان 
امور پژوهشی این دانشگاه را متوجه وضعیت فعلی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی کند تا با شناخت وضع موجود و 

کاستی هایی که در این حوزه احساس می شود، با برنامه ریزی های صحیح درصدد رفع آن ها برآیند.
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مقدمه

در نظام های رتبه بندی جهانی دانشگاه ها و مؤسسه های بین المللی، 
پایگاه های  در  آن ها  به  استناد  میزان  نیز  و  علمی  تولیدات  تعداد 
عوامل،  سایر  کنار  در  اسکوپوس2  و  نظیر وب آوساینس1  استنادی، 
نقش مهمی در رقابِت بین دانشگاهی ایفا می کند. تولیدات علمی 
است  جامعه ای  هر  در  پژوهش  نمود  بسترهای  مهم ترین  از  یکی 
مهم ترین  از  علمی  برون دادهای  و  تولیدات  کیفی  و  کمی  رشد  و 
مراکز  و  پژوهشگران، سازمان ها  دانشمندان،  ارزیابی  شاخص های 
آموزشی و پژوهشی و کشورها به شمار می رود  )نوکاریزی و زینلی 
چهکند، 1391، ص 73(. بسیاری از کشورهای پیشرفته، پیش از 
خود  توجه  و  برده  اند  پی  موضوع  این  به  توسعه،  درحال  کشورهای 
پژوهش کرده اند  )گلینی مقدم  ارتقای بخش  و  تقویت  را مصروف 
اساسِی  معیارهای  از  یکی  همچنین   .)2 ص   ،1395 همکاران،  و 
برخی از مهم ترین نظام های رتبه بندی جهانی، میزان امتیازی است 
مؤسسه  یا  دانشگاه  آن  به  دنیا  پژوهشگران سراسر  و  کارفرمایان  که 
تولیدات  تعداد  و  رؤیت پذیری  میزان  بنابراین  می دهند؛  اختصاص 
بی تأثیر  امتیاز  این  افزایش  در  دانشگاه  هر  پژوهشگران  علمی 
رؤیت پذیری،  افزایش  در  مهم  عوامل  از  یکی  شاید  بود.  نخواهد 
افزایش تعداد تولیدات علمی و استناد در پایگاه های استنادی معتبر 
در  بیشتری  آثار  دانشگاه  یا  پژوهشگران یک حوزه  از  است. هرچه 
این گونه پایگاه ها نمایه شود، میزان آشنایی و شناخته شدن، به منزلۀ 
برندی دانشگاهی در سطح بین الملل، بیشتر است. به عالوه هرچه 
بین الملل  سطح  در  پژوهشگران  سایر  با  کشور  یک  پژوهشگران 
شناخت  این  افزایش  در  باشند،  داشته  بیشتری  پژوهشی  همکاری 
مؤثرتر خواهد بود؛ بنابراین نشر تولیدات علمی در سطح بین الملل، 
می رود.  به شمار  دانشگاهی  بین  رقابت  در  اصلی  عوامل  ازجمله 
را  دانشمندان جهان  برتر  درصد  یک  پایگاه وب آوساینس  همچنین 
در بخشی از پایگاه خود اعالم می کند که این امر نیز با مطرح شدن 
هرچه بیشتر پژوهشگران از کشور ما، می تواند در افزایش شناخت 
پژوهشگران بین الملل از دانشگاه  های ما مؤثر شناخته شود. در میان 
و وب آو ساینس  اسکوپوس  پایگاه  دو  استنادی،  و  معتبر  پایگاه های 
مناسبی  مرجع  همواره  مجله ها،  برخی  نشر  در  اشتراک  وجود  با 
دانشگاهی  محیط  در  بهره وری  و  فعالیت  میزان  بررسی  برای 
اعالم  با  هرساله  پژوهشی  معاونان  و  دانشگاه ها  رؤسای  بوده اند. 
خوداظهاری به وزارت علوم، میزان پیشرفت کمی و کیفی دانشگاه 
با سایر دانشگاه  ها، می کوشند  خود را بررسی می کنند و در رقابت 
افزایش  خود  پژوهشگران  برای  مشوق هایی  تصویب  با  را  نرخ  این 
علمی  ارتباط  که  اهمیتی  و  نقش  علت  به  دیگر،  سوی  از  دهند. 
ارزیابی  و  سنجش  دارد،  برعهده  جدیدتر  یافته های  به  دستیابی  در 

1. Web of Science

2. Scopus

تولیدات و فعالیت های علمی همواره توجه متخصصان علم سنجی 
و سیاست گذاران علمی را به خود معطوف داشته است.

ازآنجاکه دانشگاه ها، به مثابۀ یکی از مراکز تولیدکنندۀ اطالعات 
علمی و فنی، نقش مهمی در توسعۀ همه جانبۀ کشور ایفا می کنند، 
الزم است فعالیت های علمی دانشگاه های ایران هرچندسال یک بار 
جایگاه  می توان  به دست آمده،  اطالعات  کمک  با  شود.  بررسی 
و  نقاط ضعف  و  آورد  به دست  دانشگاه ها  دربرابر سایر  را  دانشگاه 

قوت آن را شناسایی کرد )ریاحی نیا و امامی، 1391، ص30(.
از  یکی  به  منزلۀ  شریف،  صنعتی  دانشگاه  اینکه  به  توجه  با 
بیش  با  مهندسی سطح یک کشور  و  فنی  دانشگاه های  مهم ترین 
از50 سال فعالیت، مطرح است و در سطح بین الملل نیز ازجمله 
کمی  بررسی  می رود،  به شمار  کشور  در  دانشگاه ها  مهم ترین 
را  آن  جایگاه  بین الملل،  سطح  در  آن  علمی  تولیدات  تحلیل  و 
نویسندگان  شناسایی  به عالوه  می دهد.  نشان  گوناگون  ابعاد  از 
همت  به  حوزه  یک  علمی  تولیدات  اکثر  که  )نویسندگانی  هسته 
آن ها منتشر می شود( به لحاظ کمی و کیفی و موضوعات پرتولید 
به  پژوهشی  بودجه های  اختصاص  در  مؤثر  گامی  می تواند 
گروه های متعدد باشد و رقابت میان گروه  ها و دانشکده  ها را بیشتر 
و درنتیجه بهره وری علمی را افزایش دهد. با شناسایی این گروه ها، 
نیز شناسایی شده اند که می  توان  مؤثر  حوزه های موضوعِی کمتر 
در پژوهش های آتی این موضوع را علت یابی کرد و راهکاری مؤثر 

برای ارتقای سطح آن ها در سطح بین الملل ارائه داد. 
و  ارائه  کشور  دانشگاه های  سایر  در  بسیاری  پژوهش های 
نقطه های ضعف و قوت آن ها بررسی شده است؛ ازجمله حوزۀ 
مقصودی  و  ایران  )بینش  دانشگاه های  کیفی  و  کمی  تولیدات 
زینلی  و  1391 ؛  نوکاریزی  دیگران،  و  1387 ؛  دوالنی  دریه، 
چهکند، 1391(، هم نویسندگی و همکاری های علمی  )فهیمی فر 
و  تأثیر  و ضریب  و حسن، 2015(  َسروار  و همکاران، 1397؛ 
 García-García et al., 2005; McKercher,( استناد 
و  به جز  اسدی  تاکنون  اما  ؛   )2008; Sweileh et al., 2014
و  علمی  همکاری های  پژوهشی  در  که   ،)1392( همکاران 
شبکه های هم تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف 
در طول سال های 2005 تا2010 را بررسی کرده اند، هیچ تحلیل 
دانشگاه  این  علمی  تولیدات  روند  دربارۀ  جامعی  علم سنجِی 
این  علمی  هیئت  اعضای  نقش  تاکنون  و  است  نشده  انجام 
دانشگاه در فرایند تولید علم، درحکم پژوهشی مستقل، مطالعه 
این  انجام  ضرورت  بنابراین  است  )همان(؛  نشده  بررسی  و 
در سیاست گذاری ها  آن  یافته های  و  نتایج  از  استفاده  و  پژوهش 
و  کمیت  ارتقای  و  دانشگاه  توسعۀ  علمی،  برنامه ریزی های  و 
کیفیت تولیدات علمی احساس می شود. ازاین رو در این پژوهش 
پژوهشی  عملکرد  تطبیقی  بررسی  عالوه بر  که  است  برآن  سعی 
و  وب آوساینس  استنادی  پایگاه های  در  شریف  صنعتی  دانشگاه 
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اسکوپوس، براساس شاخص های گوناگون، به طراحی و تدوین 
حوزۀ  در  کالن  راهبردی  سیاست گذاری های  و  برنامه ریزی ها 

پژوهش در دانشگاه صنعتی شریف کمک شایانی شود.

1. پرسش های پژوهش

این پژوهش در پی پاسخ به پرسش های زیر است: 

1. تعداد و روند رشد تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در 
اطالعات  پایگاه های  در   )2017 تا   2008( ده ساله  زمانی  بازۀ 

اسکوپوس و وب آوساینس چگونه بوده است؟

2. سهم هریک از حوزه های موضوعی تولیدات علمِی پژوهشگران 
دانشگاه صنعتی شریف، که در پایگاه های اطالعات اسکوپوس و 

وب آوساینس منتشر شده ، چگونه است؟

3. مهم ترین پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف، به لحاظ تعداد 
اطالعات  پایگاه های  در  علمی،  اثرگذاری  و  علمی  تولیدات 

اسکوپوس و وب آوساینس کدام اند؟

4. سهم هریک از حوزه های موضوعی تولیدات علمی پراستناد و 
 پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف، که در پایگاه اطالعاتی 

ِ
داغ

وب آو ساینس منتشر شده، چگونه است؟

دانشگاه  »داغ«  و  »ُپراستناد«  مقاالت  تولیدکنندۀ  پژوهشگران   .5
صنعتی شریف در پایگاه اطالعاتی وب آوساینس چه کسانی هستند؟

پژوهشگران  مقاالِت  کیفی  درجۀ   ،Q شاخص  براساس   .6
پایگاه های اطالعاتی اسکوپوس  دانشگاه صنعتی شریف، که در 

و وب آوساینس منتشر شده، چگونه است؟

2. روش شناسی

پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ هدف توصیفی و تحلیلی 
بوده است و با استفاده از رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعۀ 
صنعتی  دانشگاه   علمی  تولیدات  تمامی  شامل  حاضر،  پژوهش 
شریف در تمامی قالب ها بود که در بازۀ زمانی 2008 تا 2017 در 
پایگاه های اطالعاتی اسکوپوس و وب آو ساینس نمایه شده اند. برای 
ذکرشده،  اطالعاتی  پایگاه های  در  مدنظر  داده های  به دست آوردن 

به ترتیب از استراتژی های جست وجوی زیر استفاده شده است:
WOS: Advanced search / CU=IRAN / Organizations - 
Enhanced / Sharif University of Technology / Refine
Scopus: Documents / “Sharif University of Technology”/
Affiliation-and- Iran/Affiliation by Country / Export
 18224 و  وب آو ساینس  پایگاه  از  مدرک   16290 درنهایت 
مدرک از پایگاه اسکوپوس بازیابی شد. پس از بازیابی، داده ها در 
فرمت ِپِلین تکست1 ذخیره شدند و برای به دست آوردن اطالعات 

1. Plain Text

مربوط به تعداد مدارک هر نویسنده و نیز تعداد استناد ها از نرم افزار 
هیست سایت2 استفاده شد. 

در بررسی درجۀ کیفی مقاالتی که پژوهشگران دانشگاه صنعتی 
منتشر  وب آوساینس  و  اسکوپوس  استنادی  پایگاه  دو  در  شریف 
Quar- استفاده شده است. مقیاس Q  کرده اند از مقیاس یا شاخص
tile یا چاَرک برای رتبه بندی مجالت به کار می رود و نشان دهندۀ 
نفوذ علمی  به  توجه  با  ـ  در حیطۀ تخصصی خود  جایگاه مجله 
به چهار  اعتبارش،  نتیجۀ  در  که  ـ  برحسب شاخص کیفی است 
گروه تقسیم می  شود. کلمۀ Quartile به معنای ربع یا یک چهارم 
می شوند؛  تقسیم    Q4 تا   Q1 گروه  چهار  به  مجالت  و  است 
بنابراین بهترین مجالت حیطه های تخصصی، مجالتی اند که به 

یک چهارم نخست مجالت )Q1( متعلق اند.
برای رسیدن به هدف پرسش و برای بررسی درجۀ کیفی مقاالت 
از  وب آوساینس،  پایگاه  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران 
پایگاه علمی JCR، که وابسته به پایگاه استنادی وب آوساینس است، 
استفاده شده است. برای مجالت نمایه شده در اسکوپوس، از پایگاه 
SJR استفاده شده است. مؤسسۀ کالریِویت آنالیتیکس3 برای اعالم 
می کند.  استفاده   JCR نام  به  پایگاهی  از  مجالت  تأثیر  ضرایب 
اطالعات این پایگاه، اواسط هر سال میالدی به روزرسانی می شود و 
ضریب تأثیر مجالتی که آی. اس. آی پذیرفته در آن منتشر می شود. 
Q جست وجو،  براساس مقیاس  نشریات  پایگاه، فهرست  این  از 
بازیابی و استخراج شد. نشریات جداگانه با چهار Q مختلف از 
پایگاه JCR استخراج شد و با حذف مجالت تکراری، خروجی 
اکسل گرفته شد و سپس با افزودن تمامی نشریاتی که پژوهشگران 
دانشگاه صنعتی شریف در بازۀ زمانی مشخص در آن ها تولیدات 
با  و  افزوده  Q  ها  از  هریک  به  بودند،  کرده  منتشر  را  خود  علمی 
امکانات نرم افزار اکسل هریک از خروجی های الزم، که در ذیل 

می آید، استخراج و به پرسش پژوهش پاسخ داده شد. 

3. یافته ها

پاسخپرسش1:تعدادوروندرشدتولیداتعلمیدانشگاهصنعتی

پایگاههای در )2017 تا 2008( دهساله زمانی بازۀ در شریف

اطالعاتاسکوپوسووبآوساینسچگونهبودهاست؟

تا   2008( ده ساله  زمانی  بازۀ  در  شریف  صنعتی  دانشگاه 
2017(، تعداد 16190 اثر علمی منتشر کرده که براساس نمودار 
و  مدرک   1784 با   2015 سال  مدرک،   1821 با   2016 سال   ،1
سال  و  فراوانی  بیشترین  به ترتیب،  مدرک   1730 با   2014 سال 
2008 با 1321 مدرک تولیدشده کمترین فراوانی را در بازۀ زمانی 
ده سالۀ بررسی شده به خود اختصاص داده اند. همچنین روند رشد 

2. Histcite

3. Clarivate Analytics
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تولیدات علمی روند سینوسی را طی کرده است.
نمودار2  و  استفاده   1 رابطۀ  از  سالیانه،  فراوانی رشد  تعیین  در 

ترسیم شد.

)رابطۀ 1(

براساس نمودار 2، دانشگاه صنعتی شریف روند رشد سینوسی 
و در برخی سال ها جهش رشد داشته است. سال 2011 تا 2012 
با 16/18 درصد و سال 2008 تا 2009با 10/38 رشد، بیشترین 
رشد  جهش  یک  درواقع  و  است  داشته  را  تولیدات  رشد  روند 
مشاهده می شود. سال 2016 تا 2017 با افت تولیدات علمی به 
کمترین   -2/5 مقدار  به   2010 تا   2009 سال  و   -4/38 مقدار 
تا   2008 سال  از  است  گفتنی  مجموع  در  است.  داشته   را  رشد 
داشته؛  صعودی  رشد  روند  پژوهشگران  علمی  تولیدات   2016

به ویژه در سال 2012 این روند رشد، شتاب بیشتری داشته است 
که این رشد در سال 2017 روند نزولی را نشان می دهد.

ده ساله  زمانی  بازۀ  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران 
کردند  منتشر  علمی  تولید   18224 تعداد   )2017 تا   2008(
سال  مدرک،   1977 با   2012 سال   ،3 نمودار  براساس  که 
با 1935  دو  و 2014 هر  و سال 2013  با 1965 مدرک   2017
با 1571 مدرک  و سال 2008  فراوانی  بیشترین  به ترتیب،  مدرک 
خود  به  پژوهش  زمانی  بازۀ  در  را  فراوانی  کمترین  تولید شده، 

اختصاص داده اند.
براساس نمودار 4، دانشگاه صنعتی شریف روند رشد سینوسی و در 
برخی سال ها جهش رشد داشته است. سال 2009 تا 2010، با 12/04 
درصد و سال 2008 تا 2009، با 6/97 درصد رشد و سال 2011 تا 
2012 با 4/91 درصد به ترتیب، بیشترین روند رشد تولیدات را داشته 
است و درواقع جهش رشد داشته است. سال 2014 تا 2015 با افت 

نمودار2:فراوانیرشدتولیداتعلمیدانشگاهصنعتیشریفدربازۀزمانیدهسالهدرپایگاهوبآوساینس

نمودار1:تعدادتولیداتعلمیدانشگاهصنعتیشریفدربازۀزمانیدهسالهدرپایگاهوبآوساینس

فراوانی سال اول - فروانی سال دوم

 فروانی سال دوم
×100
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تولیدات علمی به مقدار 5/8- و سال 2012 تا 2013 به مقدار 2/17- 
تا  کمترین رشد را داشته اند. درمجموع می توان گفت از سال 2008 
2016 تولیدات علمی پژوهشگران روند رشد صعودی داشته؛ به ویژه 

در سال 2010 این روند رشد شتاب بیشتری یافته است.
تولیدات موضوعی حوزههای از هریک سهم :2 پرسش پاسخ

علمیمنتشرشدهبهدستپژوهشگراندانشگاهصنعتیشریفدر

پایگاههایاطالعاتاسکوپوسووبآوساینسچگونهاست؟

در  وب آو ساینس  استنادی  پایگاه  در  جست وجو  براساس 
به  آن  محدودکردن  و  داده ها  تحلیل  در  و  یادشده  زمانی  بازۀ 
دانشگاه  پژوهشگران  پایگاه،  این  به  مربوط  مقوله های موضوعی1 

صنعتی شریف در 196 حوزۀ موضوعی، تولیدات علمی خود را 
به حوزۀ  مربوط  به ترتیب،  تولید  فراوانی  بیشترین  کرده اند.  منتشر 
با 3499 مدرک )21/60  الکترونیک  و  برق  مهندسی  موضوعی 
با 1597 مدرک )9/86 درصد(  درصد(، علم مواد چندرشته ای 
و مهندسی مکانیک با 1308 مدرک )8/07 درصد( در قالب های 
گوناگون و کمترین فراوانی در حوزه های موضوعی مانند آلرژی و 
روان شناسی اجتماعی، خدمات پزشکی سالمت، زیست شناسی 

تکاملی بوده که هریک فقط یک مدرک منتشر کرده اند.
براساس یافته های پژوهش شده در پایگاه استنادی اسکوپوس، در 
بازۀ زمانی یادشده و پس تحلیل داده ها و محدودکردن آن به مقوله های 

نمودار3:تعدادتولیداتعلمیدانشگاهصنعتیشریفدربازۀزمانیدهسالهدرپایگاهاسکوپوس

نمودار4:فراوانیرشدتولیداتعلمیدانشگاهصنعتیشریفدربازۀزمانیدهسالهدرپایگاهاسکوپوس

1. WOS Categories
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دانشگاه  پژوهشگران  شد  مشخص  پایگاه،  این  به  مربوط  موضوعی 
داشتند.  علمی  تولیدات  موضوعی  حوزۀ   27 در  شریف  صنعتی 
با  مهندسی  موضوعی  حوزۀ  به  مربوط  به ترتیب  فراوانی  بیشترین 
9309 مدرک )27/2 درصد(، علوم کامپیوتر با 4726 مدرک )13/8 
درصد( و فیزیک و ستاره شناسی با 3839 مدرک )11/2 درصد( در 
قالب های مختلف و کمترین فراوانی در حوزه هایی مانند دندانپزشکی 
 25 از  کمتر  هریک  که  بوده  روان شناسی  دامپزشکی،  پرستاری،  و 

مدرک منتشر کرده اند.
شریف صنعتی دانشگاه پژوهشگران ین مهمتر :3 پرسش پاسخ

پایگاههای در علمی اثرگذاری و علمی تولیدات تعداد بهلحاظ

اطالعاتاسکوپوسووبآوساینسکداماند؟

و  هیست سایت  در  آن ها  تحلیل  و  پژوهش  یافته های  براساس 
تولیدات  به لحاظ  پژوهشگران  برترین  از  نفر  ده   ،1 براساس جدول 
به لحاظ  شدند.  مشخص  و  شناسایی  علمی  اثرگذاری  و  علمی 

علی اصغر  درصد(،   2/1(  335 با  جعفری  اکبر  علمی،  تولیدات 
با  نجف آبادی  محمدی  مجتبی  و  درصد(   2/1(  326 با  محمدی 
318 )2/0 درصد( مدرک و به لحاظ اثرگذاری علمی، اکبر جعفری 
با  مهدی آبادی  پاک طینت  سعید  درصد(،   0/04(  17220 با 
17048 )0/04 درصد( و مجتبی محمدی نجف آبادی با 16972 
)0/04 درصد( استناِد دریافتی برای تولیدات خود به ترتیب، عنوان 
اثرگذارترین پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف را به خود اختصاص 
دادند. براساس یافته ها و مقایسۀ جدول در این دو شاخص، هشت 
بیشتری  استنادات  دارند  بیشتری  تولیدات  که  پژوهشگرانی  از  نفر 
شاخص های  از  یکی  گفت  می توان  بنابراین  کرده اند؛  دریافت  هم 
اثرگذار بر تحقیقات علمی، تولیدات علمی زیاد است. از طرفی در 
ُنه مدرک،  با تعداد  این بررسی مشاهده می شود فرهاد اردالن فقط 
نشان دهندۀ  که  می دهد  اختصاص  خود  به  را  پرتولید  رتبۀ  هفتمین 

کیفیت بسیار باالی پژوهش های این پژوهشگر است. 

نمودار5:حوزههایموضوعیپژوهشگراندانشگاهصنعتیشریفدربازۀزمانیدهسالهدرپایگاهوبآوساینس

نمودار6:حوزههایموضوعیپژوهشگراندانشگاهصنعتیشریفدربازۀزمانیدهسالهدرپایگاهاسکوپوس
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ینپژوهشگراندانشگاهصنعتیشریفبهلحاظتعدادتولیداتعلمیواثرگذاریعلمیدرپایگاهوبآوساینس جدول1:مهمتر

پژوهشگرانبرترازنظراثرگذاریعلمی)استناد( پژوهشگرانبرترازنظرتعدادتولیداتعلمی

درصدتولید استناد مدرک پژوهشگر
درصد

استناد
مدرک استناد پژوهشگر

2/1 17220 335 اکبر جعفری )دانشکدۀ فیزیک( 0/04 335 17220 اکبر جعفری )دانشکدۀ فیزیک(

2/1 16272 326
علی اصغر محمدی )دانشکدۀ 

مهندسی شیمی و نفت(
0/04 317 17048

سعید پاک طینت مهدی آبادی 

)دانشکدۀ فیزیک(

2/0 16972 318
مجتبی محمدی نجف آبادی 

)دانشکدۀ فیزیک(
0/04 318 16972

مجتبی محمدی نجف آبادی 

)دانشکدۀ فیزیک(

2/0 17048 317
سعید پاک طینت مهدی آبادی 

)دانشکدۀ فیزیک(
0/04 326 16272

علی اصغر محمدی )دانشکدۀ 

مهندسی شیمی و نفت(

1/5 2591 237
محمدتقی احمدیان )دانشکدۀ 

مهندسی مکانیک(
0/04 285 15714

حسام الدین ارفعی )دانشکدۀ 

علوم ریاضی(

1/4 12780 223
محمد محمودی هاشمی 

)دانشکدۀ شیمی(
0/04 223 12780

محمد محمودی هاشمی 

)دانشکدۀ شیمی(

1/2 3022 191
محمود فتوحی فیروزآباد )دانشکدۀ 

مهندسی برق(
0/01 9 4648 فرهاد اردالن )دانشکدۀ فیزیک(

1/1 549 178
محمد رضا عارف )دانشکدۀ 

مهندسی برق(
0/01 154 3631

عبدالرضا سیم چی )دانشکدۀ 

مهندسی و علم مواد(

1/0 1591 164
تقی اخوان نیاکی )دانشکدۀ 

مهندسی صنایع(
0/01 191 3022

محمود فتوحی فیروزآباد 

)دانشکدۀ مهندسی برق(

1/0 3631 154
عبدالرضا سیم چی )دانشکدۀ 

مهندسی و علم مواد(
0/01 237 2591

محمدتقی احمدیان )دانشکدۀ 

مهندسی مکانیک( 

گرفتن  و  هیست سایت  در  تحلیل  از  پس  بررسی شده  داده های 
خروجی نویسندگان نشان داد که 20938 نویسنده در تولید این 
نفر  ده   ،2 جدول  در  بودند.  سهیم  د ه ساله  زمانی  بازۀ  در  مدارک 
برتر، که تولیدات علمی بیشتر و اثرگذاری علمی باالیی ـ براساس 
آمده  ـ  داشتند  وب آوساینس  اطالعاتی  پایگاه  در  منتشرشده  آثار 
برابرند، فقط  نفر خارجی و در دو شاخص  این ده  است. تمامی 
در رتبه جابه جا شده اند که این بیانگر مؤثربودن شاخص تولیدات 
علمی G4G زیاد در دریافت استنادات بیشتر است. گفتنی است 
این  تمامی  با  شریف  صنعتی  دانشگاه  نویسندگان  از  تعدادی 
نویسندگان برتر همکاری علمی داشتند که این موضوع می تواند 

نشان از اثرگذاری باالی تولیدات علمی باشد. 
صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران  برترین  از  نفر  ده   ،2 جدول  در 
علمی  تولیدات  به لحاظ  اسکوپوس  اطالعاتی  پایگاه  در  شریف، 
تولیدات  نظر  از  و مشخص شدند.  علمی، شناسایی  اثرگذاری  و 
علمی، محمدتقی احمدیان با 251 )4/1 درصد(، محمود فتوحی 

فیروزآباد با 228 )3/1 درصد( و محمدرضا عارف با 200 )1/1 
از  و  حوزه  این  در  پژوهشگران  برترین  به ترتیب،  مدرک  درصد( 
درصد(،   1/82(  6808 با  جعفری  اکبر  علمی،  اثرگذاری  نظر 
با 6326 )1/69 درصد( و سعید پاک طینت  علی اصغر محمدی 
برای  دریافتی  استناد  درصد(   1/60(  5995 با  مهدی آبادی 
دانشگاه  پژوهشگران  اثرگذارترین  عنوان  به ترتیب،  خود  تولیدات 
و  یافته ها  براساس  دادند.  اختصاص  خود  به  را  شریف  صنعتی 
که  پژوهشگرانی  از  نفر  پنج  شاخص،  دو  این  در  جدول  مقایسۀ 
تولیدات بیشتری داشته اند، استنادات بیشتری هم دریافت کرده اند؛ 
تحقیقات  اثرگذاری  شاخص های  از  یکی  گفت  می توان  بنابراین 
علمی داشتن تولیدات علمِی زیاد است. از طرفی در این بررسی 
مشاهده می شود محمدرضا عارف با داشتن 200 مدرک تولیدی 
و سومین رتبۀ پژوهشگر پرتولید در رتبۀ ده نفر پژوهشگر اثرگذار 

قرار نمی گیرد. 
در  مدارک  تولید  در  نویسنده   22517  ،2 جدول  براساس 
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که  نویسندگان،  این  برتر  نفر  ده  بودند.  سهیم  ده ساله  زمانی  بازۀ 
تولیدات علمی بیشتر و اثرگذاری علمی باالیی دارند، خارجی اند؛ 
ایران که در رتبۀ ششم پژوهشگران  از  به جز محمدتقی احمدیان 
پرتولید قرار دارد. تمامی این پژوهشگران در دو شاخص یکی اند، 
شاخص  مؤثربودن  بیانگر  این  و  شده اند  جابه جا  رتبه  در  فقط 
تولیدات علمِی بیشتر در دریافت استنادات بیشتر است. تعدادی 
نویسندگان  این  تمامی  با  شریف  صنعتی  دانشگاه  نویسندگان  از 
از  نشان  می تواند  امر  این  که  داشتند  علمی  همکاری  برتر 
باشد.  شریف  صنعتی  دانشگاه  علمی  تولیدات  باالی  اثرگذاری 
که  شد  مشخص  همکاری  این  یافتن  برای  بررسی  و  تحلیل  با 
علوم  و  فیزیک  »حوزۀ  در  خارجی  برتر  پژوهشگران  این  تمامی 
بیشترین  که  کرد  استدالل  می توان  ازاین رو،  کردند.  کار  وابسته« 
و اثرگذارترین تولیدات در حوزۀ موضوعی فیزیک است. ازجملۀ 
اکبر  این پژوهشگران، حسام الدین ارفعی، محمدرضا اجتهادی، 

جعفری، مهرداد مهدوی، مسعود بابایی زاده، مرتضی محمودی، 
سعید  هاشمی،  محمودی  محمد  نجف آبادی،  محمدی  مجتبی 
با  زینلی  مجید  و  محمدی  علی اصغر  مهدی آبادی،  پاک طینت 
نویسندگان خارجی همکاری کردند )شش نفر از این پژوهشگران 
در  که  بودند  پراستناد  یا  پرتولید  برتر  نویسندگان  جزو  ذکر شده، 

جدول 5 آمده است(.
تولیدات موضوعی حوزههای از هریک سهم :4 پرسش پاسخ

علمیپراستنادوداغیکهپژوهشگراندانشگاهصنعتیشریفدر

پایگاهاطالعاتیوبآوساینسمنتشرکردهاندچگونهاست؟

دانشگاه  پژوهشگران  که  آثاری  کل  در  جست وجو  براساس 
و  کرده اند  منتشر  وب آو ساینس  پایگاه  در  شریف  صنعتی 
به باالترین استناد در رشته،1 تعداد 79  محدودکردن جست وجو 

1. Highly Cited Paper

ینپژوهشگراندانشگاهصنعتیشریفبهلحاظتعدادتولیداتعلمیواثرگذاریعلمیدرپایگاهاسکوپوس جدول2:مهمتر

پژوهشگرانبرترازنظراثرگذاریعلمی)استناد( پژوهشگرانبرترازنظرتعدادتولیداتعلمی

درصدتولید استناد مدرک پژوهشگر
درصد

استناد
استناد مدرک پژوهشگر

1/82 6808 142 اکبر جعفری )دانشکدۀ فیزیک( 4/1 3468 251 محمدتقی احمدیان

1/69 6326 146 علی اصغر محمدی 3/11 4638 228 محمود فتوحی فیروزآباد

1/60 5995 116
سعید پاک طینت مهدی آبادی 

)دانشکدۀ فیزیک(
1/1 1036 200

محمدرضا عارف 

)دانشکدۀ مهندسی برق(

1/56 5821 115
مجتبی محمدی نجف آبادی 

)دانشکدۀ فیزیک(
0/1 2412 182

تقی اخوان نیاکی )دانشکدۀ 

مهندسی صنایع(

1/54 5749 108
حسام الدین ارفعی )دانشکدۀ علوم 

ریاضی(
0/1 4310 174

عبدالرضا سیم چی 

 )دانشکدۀ مهندسی 

و علم مواد(

1/28 4779 116
محمد محمودی هاشمی 

)دانشکدۀ شیمی(
9 837 161

حمید سربازی آزاد 

)دانشکدۀ مهندسی 

کامپیوتر(

1/24 4638 228
محمود فتوحی فیروزآباد 

)دانشکدۀ مهندسی برق(
9 1086 156

محمدحسن سعیدی 

)دانشکدۀ مهندسی 

مکانیک(

1/15 4310 174
عبدالرضا سیم چی )دانشکدۀ 

مهندسی و علم مواد(
9 2268 153

امیرحسین کوکبی 

)دانشکدۀ متالورژی(

0/93 3468 251
محمدتقی احمدیان )دانشکدۀ 

مهندسی مکانیک(
8 674 149

علی موقر )دانشکدۀ 

مهندسی کامپیوتر(

0/64 2412 182
تقی اخوان نیاکی )دانشکدۀ 

مهندسی صنایع(
8 6326 146

علی اصغر محمدی 

 )دانشکدۀ مهندسی

 شیمی و نفت(



117 بررسی تطبیقی تولیدات علمی دانشگاه صنعتی شریف در 000

مدرک تحت عنوان آثاِر با بیشترین استناد قرار می گیرند که از این 
تعداد، 69 مدرک در قالب مقالۀ پژوهشی و 10 مدرک در قالب 
وب آو ساینس  مقوله های  از  موضوعی  حوزۀ  در40  مروری  مقالۀ 
فراوانی  بیشترین  که  سازمان   382 و  کشور   54 همکاری  با  ـ 
همکاری را با دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه بوستون و ام.  آی. تی 
داشته اند ـ در بازۀ زمانی ده ساله تولید شده اند. براساس جدول 3، 
از میان این مقاالت، بیشترین فراوانی در حوزۀ موضوعی شیمی و 
فیزیک با فراوانی 20 )25/32 درصد(، علم مواد چند رشته ای با 
فراوانی 18 )22/79 درصد( و ذرات بنیادی فیزیک با فراوانی 13 
)16/46 درصد( و موضوعاتی مانند کنترل سیستم های خودکار، 
مهندسی عمران، مهندسی پزشکی، حمل و نقل و... هریک فقط 
یک مقاله، کمترین فراوانی را داشته است. این 79 مدرک پراستناد 
در 46 مجله با همکاری 3635 نویسنده و دریافت 5003 استناد 

تولید شده است.
صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران  تولیدات  میان  در  است  گفتنی 
شریف در بازۀ زمانی مشخص شده، مقاله ای با عنوان مقالۀ »داغ« 
وجود نداشته است. با توجه به پرسش اساسی پژوهش، که بررسی 
عملکرد پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف در دو پایگاه وب آو ساینس 
استنادی اسکوپوس  پایگاه  این پرسش در  برای  بود،  و اسکوپوس 
پاسخی داده نشد؛ زیرا این پایگاه شامل داده هایی مبنی بر حوزه های 

موضوعی »مقاالت پراستناد« و »مقاالت داغ« نبود.
و »ُپراستناد« مقاالت تولیدکنندۀ پژوهشگران :5 پرسش پاسخ

»داغ«دانشگاهصنعتیشریفچهکسانیاند؟

براساس جست وجو در کل آثاری که پژوهشگران دانشگاه صنعتی 
محدودکردن  و  کرده اند  منتشر  وب آو ساینس  پایگاه  در  شریف 

جست وجو به باالترین استناد در رشته، تعداد 79 مدرک با عنوان 
آثاِر با باالترین استناد قرار می گیرد. سپس خروجی پلین تکست با 
استفاده از نرم افزار هیست سایت، آثار با باالترین استناد و نویسندگان 
و تعیین وابستگی سازمانی آن ها در قسمت آدرس، ده نویسندۀ برتر 
همراه با عنوان مقاالت آن ها در این حوزه براساس جدول 4 تعیین 
شد. بیشترین فراوانی استناد مربوط به حسام الدین ارفعی با 4722 
با  هاشمی  و محمد محمودی  استناد  با 890  اخوان  امید  استناد، 
737 استناد، جایگاه برترین نویسندگان تولیدکنندۀ مقاالت پراستناد 
در بازۀ زمانی ده ساله در پایگاه وب آوساینس را به خود اختصاص 
این پژوهشگران پراستناد  از  نفر  داده اند. براساس جدول 4، هفت 
در حوزۀ فیزیک و سه نفر دیگر در حوزۀ موضوعی برق، کامپیوتر و 

شیمی تولید محتوا می کردند. 
با  یافته ای  وب آوساینس،  پایگاه  در  بررسی شده  زمانی  بازۀ  در 
عنوان مقاالت داغ بازیابی نشد. همچنین به پرسش اساسی پژوهش، 
پایگاه   دو  در  دانشگاه صنعتی شریف  پژوهشی  بررسی عملکرد  که 
اسکوپوس،  استنادی  پایگاه  در  است،  اسکوپوس  و  وب آو ساینس 
مبنی بر  داده هایی  دربردارندۀ  پایگاه  این  زیرا  نشد؛  داده  پاسخی 

پژوهشگران با تولیدات پراستناد و مقاالت داغ نبود. 
پاسخپرسش6:براساسشاخصQدرجۀکیفیمقاالِتپژوهشگران
و اسکوپوس اطالعاتی پایگاههای در که شریف، صنعتی دانشگاه

وبآوساینسمنتشرشده،چگونهاست؟

تولیدات  فراوانی  درصد  بیشترین  که  می دهد  نشان   5 جدول 
پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف مربوط به نشریات با ضریب 
تأثیر باال، یعنی Q1 به تعداد 4967 )30/68 درصد( و پایین ترین 
 13/27(  2148 تعداد  به   Q4 نشریات  به  مربوط  فراوانی  درصد 
درصد( است. در میان نشریات Q1 و Q2، 172 عنوان نشریه و 
در میان نشریات Q1 و Q3، 24 عنوان نشریه و در بین نشریات 
Q4، 2 عنوان نشریه هم پوشانی داشتند. در میان نشریات  Q1 و 
 12 ،Q4 و Q2 186 عنوان نشریه و در میان نشریات ،Q3 و Q2
 113 ،Q4 و Q3 عنوان نشریه هم پوشانی داشتند. در میان نشریات
است  این  این هم پوشانی  داشتند. علت  نشریه هم پوشانی  عنوان 
که برخی مجالت در چند حوزۀ موضوعی فعالیت می کنند و هر 

حوزه شامل شاخص Q مختص به خود است.
میان  در  و  نشریه  عنوان   240  ،Q2 و   Q1 نشریات  میان  در 
نشریات Q1 و Q3، 38 عنوان نشریه و در میان نشریات Q1 و 
Q4، 8 عنوان نشریه هم پوشانی داشتند. در میان نشریات با درجۀ 
 ،Q4 و Q2 127 عنوان نشریه و در میان نشریات ،Q3 و Q2 کیفی
 Q4 و Q3 12 عنوان نشریه هم پوشانی داشتند. در میان نشریات

هم 12 عنوان نشریه هم پوشانی داشتند.
براساس جدول 6، باالترین درصد فراوانی تولیدات پژوهشگران 
باال،  تأثیر  با ضریب  نشریات  به  مربوط  دانشگاه صنعتی شریف 
فراوانی  درصد  پایین ترین  و  مدرک   7795 تعداد  به   Q1 یعنی 

درصدفراوانی فراوانی حوزۀموضوعی

25/32 20 شیمی فیزیک 

22/79 18 علم مواد چند رشته ای 

16/46 13 ذرات بنیادی فیزیک

15/19 12 شیمی چندرشته ای

12/66 10 مهندسی چندرشته ای

12/66 10 نانوعلم/ نانوفناوری

10/13 8 کیهان شناسی/ فیزیک کیهانی

8/86 7 سوخت های انرژی

8/86 7 مکانیک

8/86 7 فیزیک هسته ای

جدول3:حوزههایموضوعیتولیداتپراستناددانشگاهصنعتیشریف
دربازۀزمانیدهسالهدرپایگاهوبآوساینس
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عنوانمدرک استناد پژوهشگرپراستناد

Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the 
CMS experiment at the LHC 4722 حسام الدین ارفعی ) فیزیک(

Toxicity of Graphene and Graphene Oxide Nanowalls 
Against Bacteria 890 امید اخوان )فیزیک(

Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs): 
Development, surface modification and applications in 
chemotherapy

737 محمد محمودی هاشمی )شیمی(

Protein-Nanoparticle Interactions: Opportunities and Chal-
lenges 629 محمدرضا اجتهادی )فیزیک(

Photocatalytic Reduction of Graphene Oxide Nanosheets on 
TiO2 Thin Film for Photoinactivation of Bacteria in Solar 
Light Irradiation

574 امید اخوان )فیزیک(

Graphene Nanomesh by ZnO Nanorod Photocatalysts 479 امید اخوان )فیزیک(
Combined results of searches for the standard model Higgs 
boson in pp collisions at root s=7 TeV 453 اکبر جعفری )فیزیک(

A Fast Approach for Overcomplete Sparse Decomposition 
Based on Smoothed l(0) Norm 419 مسعود بابایی زاده )برق(

Global-best harmony search 371 مهرداد مهدوی )کامپیوتر(
Observation of long-range, near-side angular correlations in 
pPb collisions at the LHC 356 حسام الدین ارفعی )فیزیک(

جدول4:پژوهشگرانیکهتولیداتپراستنادومقاالتپراستناددرپایگاهوبآوساینسنمایهکردهاند

مربوط به نشریات Q4 به تعداد 332 مدرک گزارش شده است. 
شده  کاسته   Q شاخص  براساس  نشریات  کیفی  درجۀ  از  هرچه 
به ویژه  است؛  کاسته شده  منتشرشده هم  مدارک  تعداد  از  است، 
فراوانی تولیدات در نشریات Q1 در این پایگاه که فاصلۀ این تعداد 
تعداد  مثال  برای  است.  زیاد  بسیار  چارک ها  سایر  با  تولیدات  از 
تولیدات در نشریات Q1، 23/5 برابر فراوانی تولیدات در نشریات 
در  ارائه شده  پژوهش های  باکیفیت بودن  نشانۀ  این  که  است   Q4

دانشگاه صنعتی شریف است.

نتیجه گیری

روند زمانی تولیدات علمی در دو پایگاه اسکوپوس و وب آوساینس 
در این پژوهش نشان داد که این تولیدات روندی افزایشی را در بازۀ 

پژوهش،  این  یافته های  براساس  است.  داشته  بررسی شده  زمانی 
فراوانی رشد تولیدات در دو پایگاه، روند رشد سینوسی داشته که در 
پایگاه وب آوساینس )سال 2011 تا 2012( و در پایگاه اسکوپوس 
قسمت  این  می شود.  مشاهده  رشد  جهش   )2011 تا   2010 )سال 
هم راستاست.  همکاران  )1391(  و  دوالنی  پژوهش  با  یافته ها،  از 
یافته های آن ها نشان داد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
براساس وب آوساینس از سال 2003 روند روبه رشدی داشته که این 
است.  داشته  درخور  توجهی  سرعت   2007 سال  از  افزایشی  روند 
برون دادهای  پژوهشی  در  و شرفی  )1394(  ریاحی اصل  همچنین 
کردند  بررسی  را  شاهد  دانشگاه  پزشکی  علوم  دانشکده های  علمی 
جامعۀ  علمی  برون دادهای  رشد  کلی  روند  که  دادند  نشان  و 
یافته های پژوهش  نبوده است.  به رغم صعودی بودن، منظم  پژوهش 

درصدفراوانی فراوانی شاخصدرجۀکیفی

30/68 4967 Q1

29/28 4740 Q2

19/52 3160 Q3

13/27 2148 Q4

درصدفراوانی فراوانی شاخصدرجۀکیفی

42/77 7795 Q1

11/90 2168 Q2

9/96 1815 Q3

1/82 332 Q4

جدول5:تولیداتپژوهشگراندانشگاهصنعتیشریفدرمجلههای
دارایشاخصQدرپایگاهوبآوساینس

جدول6:تولیداتپژوهشگراندانشگاهصنعتیشریفدرمجلههای
دارایشاخصکیودرپایگاهاسکوپوس
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علمی  برون داد  تحلیل  در  نیز  همکاران  )1395(  و  مقدم  گلینی 
بین المللی دانشگاه عالمه طباطبایی نشان داد که نرخ رشد در پایگاه 
وب آوساینس و اسکوپوس به ترتیب 29/49 و 31/51 بوده است. با 
 مطلوب 

ً
توجه به یافته های پژوهش حاضر، نرخ رشد تولید علم نسبتا

در  تولیدات  افزایش  روند  مبنی بر  یافته  این  تبیین  در  است.  بوده 
پژوهش حاضر می توان به دو شاخص اشاره کرد: 1. شاخص حرکت 
از  بند  اولین  که  ایران  اسالمی  به سمت مرجعیت علمی جمهوری 
سند سیاست های کالن علم و فناوری است؛ 2. سند چشم انداز در 
افق 1404 و دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علم و فناوری در 
کید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم.  منطقۀ آسیای جنوب غربی با تأ
در این حوزه دانشگاه صنعتی شریف نیز به منزلۀ یکی از دانشگاه های 
با  به برون دادهای علمی  با اهمیت دادن  سطح یک و صنعتی کشور 
هدف توسعۀ پایدار کشور گام برداشته است. همچنین این دانشگاه 
مقاطع  دانشجویان  پذیرش  افزایش  با  بررسی شده،  سال های  در 
باعث  مرتبط  گرایش های  و  رشته ها  افزایش  و  تکمیلی  تحصیالت 
پژوهشگران  تالش  درنهایت،  است.  شده  علمی  تولیدات  افزایش 
در  می تواند  شغلی  رتبه های  و  علمی  ارتقای  به  دستیابی  برای 
تولیدات علمی  تعداد  باشد. همچنین  مؤثر  تولیدات علمی  افزایش 
دانشگاه صنعتی شریف در پایگاه اسکوپوس به علت داشتن تعداد 
مجالت بیشتر و پوشش دادن مقاالت مجالت فارسی بیشتر از پایگاه 

وب آوساینس بوده است. 
نشان  حاضر  پژوهش  یافته های  موضوعی،  حوزه های  دربارۀ 
پایگاه  در  را  تولیدات  بیشترین  دانشگاه  این  پژوهشگران  که  داد 
با  الکترونیک  و  برق  مهندسی  موضوعی  حوزۀ  در  وب آوساینس 
3499 مدرک و در پایگاه اسکوپوس در حوزۀ موضوعی مهندسی 
این  در  حاضر  پژوهش  نتایج  کرده اند.  منتشر  مدرک   9309 با 
است.  هم راستا  همکاران  )1389(  و  عصاره  پژوهش  با  بخش 
مدارک  حجم  بیشترین  که  دادند  نشان  خود  پژوهش  در  آن ها 
موضوع  به  مربوط  دیالوگ  اطالعاتی  پایگاه  در  نمایه شده  ایرانِی 
مهندسی شیمی و مهندسی برق بوده است و، در میان دانشگاه ها 
و مؤسسات پژوهشی، دانشگاه صنعتی شریف بیشترین تکرار نام 
داده  اختصاص  به خود  این حوزه  بازیابی شدۀ  میان مدارک  در  را 
غیرجامع  دانشگاهی  شریف  صنعتی  دانشگاه  ازآنجا که  است. 
فعالیت  پایه  علوم  و  مهندسی  و  فنی  موضوعی  حوزۀ  در  و  است 
دارد، پرواضح است که موضوعات پژوهشی پرتولید پژوهشگران، 
مهندسی  مواد،  علم  الکترونیک،  و  برق  موضوعی  حوزه های  در 
مکانیک و علوم کامپیوتر و فیزیک باشد؛ درنتیجه موضوعاتی که 
کمترین  به منزلۀ  مهندسی،  و  فنی  از  غیر  مدرک  یک  نشر  با  فقط 
تولید معرفی شدند، مربوط به علوم وابسته به شیمی و علم مواد یا 

مهندسی پزشکی اند. 
پایگاه  در  پراستناد  و  پرتولید  پژوهشگران  شناسایی  در 
در  آن ها  تحلیل  و  پژوهش  یافته های  براساس  وب آوساینس، 

هیست سایت، دو نوع یافته بازیابی و تحلیل شد:

با  که  بودند  خارجی ای  پژوهشگران  از  برتر  نویسندگان   )1
پژوهشگران دانشگاه شریف همکاری داشتند؛

2( با جست وجوی پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف به روش 
دستی در فهرست اکسل خروجی نویسندگان، مشخص شد از نظر 
اثرگذاری  از نظر  با 335 مدرک و  اکبر جعفری  تولیدات علمی، 
علمی باز هم اکبر جعفری با 17220 استناد، عنوان اثرگذارترین 
پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف را به خود اختصاص داده است.

تولیدات  نظر  از  که  شد  مشخص  اسکوپوس  پایگاه  در  همچنین 
علمی، محمدتقی احمدیان با 251 مدرک و از نظر اثرگذاری علمی، 
دانشگاه  پژوهشگران  اثرگذارترین  عنوان   ،6808 با  جعفری  اکبر 
این  تحلیل  و  تبیین  در  داده اند.  اختصاص  به خود  را  صنعتی شریف 
براساس  پراستناد  و  پرتولید  پژوهشگران  مبنی بر  اول،  بخش  در  یافته 
یافته ها و مقایسه در این دو شاخص در پایگاه اسکوپوس، پنج نفر از 
پژوهشگرانی که تولیدات باالیی دارند استنادات بیشتری هم دریافت 
تولیدات  علمی،  تحقیقات  اثرگذاری  شاخص های  از  یکی  کرده اند. 
با  عارف  محمدرضا  بررسی،  این  در  طرفی  از  است.  زیاد  علمی 
نفر  ده  میان  در  پرتولید  پژوهشگر  رتبۀ  و سومین  مدرک  داشتن 200 
پژوهشگر اثرگذار به لحاظ داشتن استناد باال قرار نمی گیرد. از این رو، 
این تولیدات می تواند در وقوع  پایین  یا کیفیت  آزاد نداشتن  دسترسی 
در  شاخص  دو  این  در  یافته ها،  براساس  باشد.  بوده  مؤثر  امر  این 
تولیدات  فراوانی  پژوهشگرانی که  از  نفر  پایگاه وب آوساینس، هشت 
باالیی دارند، استنادات بیشتری هم دریافت کرده اند؛ بنابراین می توان 
گفت که یکی از شاخص های اثرگذاری تحقیقات علمی، تعداد زیاد 
تعداد  با  فقط  اردالن  فرهاد  پژوهش،  این  در  است.  علمی  تولیدات 
که  است  داده  اختصاص  خود  به  را  پرتولید  رتبۀ  هفتمین  مدرک،  نه 

نشان دهندۀ کیفیت بسیار باالی پژوهش های این پژوهشگر است. 
در یافته های مبنی بر پژوهشگران پرتولید و پراستناد و ده نفر برتر 
این نویسندگان، به جز محمدتقی احمدیان، که در جایگاه پژوهشگر 
پرتولید و پراستناد در این دو پایگاه شناسایی شد، سایر پژوهشگران 
رتبه جابه جا شدند  در  فقط  و  دو شاخص یکی هستند  در  غیرایرانی 
تولیدات علمی در دریافت  بیانگر مؤثربودن شاخص تعداد زیاد  که 
پایگاه  برتر در هر دو  نویسندگان  این  تمام  با  بیشتر است.  استنادات 
این  سازمانی  وابستگی  قسمت  در  دستی  روش  به  جست وجو  با  و 
پژوهشگران، تعدادی از نویسندگان دانشگاه صنعتی شریف همکاری 
با  است.  علمی  تولیدات  باالی  اثرگذاری  از  نشان  که  داشتند  علمی 
این  تمام  شد،  مشخص  همکاری  این  یافتن  برای  انجام شده  تحلیل 
پژوهشگران برتر خارجی، در حوزۀ فیزیک و علوم وابسته کار کردند 
که بیشترین و اثرگذارترین تولیدات دانشگاه صنعتی شریف در حوزۀ 

فیزیک است. 
شریف  صنعتی  دانشگاه  پژوهشگران  یافته های  تمامی  میان  در 
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در پایگاه وب آو ساینس، تعداد 79 مدرک با عنوان آثار با باالترین 
مقوله های  از  موضوعی  حوزۀ  در40  که  می گیرد  قرار  استناد 
منتشر  سازمان،   382 و  کشور   54 همکاری  با  و  وب آو ساینس 
شده اند. از میان این مقاالت، بیشترین فراوانی در حوزۀ موضوعی 
شیمی و فیزیک با فراوانی 20 بوده است. همچنین بیشترین فراوانی 
استناد به حسام الدین ارفعی با 4722 استناد بوده که جایگاه برترین 
به  را  ده ساله  زمانی  بازۀ  در  پراستناد  مقاالت  تولیدکنندۀ  نویسندۀ 
از  نفر  هفت  مذکور،  جدول  براساس  بود.  داده  اختصاص  خود 
این پژوهشگراِن پراستناد در حوزۀ فیزیک و سه نفر دیگر در حوزۀ 
موضوعی برق، کامپیوتر و شیمی بودند. در تبیین این یافته مبنی بر 
استناد  تعداد  در  ارفعی  حسام الدین  رشته،  در  پراستناد  مقاالت 
این  از  مقاله  دو  حتی  و  دارد  دوم  نفر  با  معنا داری  فاصلۀ  دریافتی 
پژوهشگر در فهرست ده مقالۀ برتر قرار دارد. علت این امر می تواند 
حوزۀ  در  خارجی  اثرگذار  پژوهشگران  با  نویسنده  این  همکاری 
فیزیک باشد که در جست وجوی نویسندگان دارای باالترین تولید و 
استناد بوده اند و همچنین در پایگاه وب آوساینس جزو پژوهشگران 
پرتولید و در پایگاه اسکوپوس جزو پژوهشگران پراستناد آمده است 

که این امر اثرگذاری این پژوهشگر را نشان می دهد.
یافته های پژوهش حاضر در بخش مربوط به کیفیت مجالت، 
نشان داد در پایگاه وب آوساینس در مجالت چارک اول، 4967 
مقاله و چارک دوم،4740 مقاله منتشر شده است و همچنین در 
پایگاه اسکوپوس در مجالت با چارک اول، 7795 و چارک دوم، 
بیشترین  پژوهشگران  می دهد  نشان  که  شده  منتشر  مقاله   2168
یا نشریاتی که درجۀ کیفی  تولیدات خود را در چارک اول و دوم 
در  پژوهشگران  دیگر،  عبارت  به  کردند.  منتشر  دارند  باالیی 
مجالتی که ضریب تأثیر باالیی دارند، تعداد مدرک بیشتری منتشر 
امکان  باال،  کیفیت  با  در مجالتی  مقاالت  انتشار   

ً
غالبا و  کردند 

دریافت استنادهای بیشتر را فراهم می کند؛ بنابراین براساس نتایج 
به دست آمده در این پژوهش موارد زیر پیشنهاد می شود:

موضوعی  حوزه های  با  ارتباط  در  پژوهش  یافته های  براساس   )1
رشته،  در  استناد  باالترین  با  نویسندگان  استناد،  باالترین  با 
پژوهشگران پرتولید و پژوهشگران پراستناد، اختالف چشمگیری 
میان تولیدات علمی گروه فیزیک و سایر گروه ها مشاهده می شود 
بازۀ  در  پایگاه  دو  این  در  این گروه  نشان دهندۀ عملکرد موفق  که 
با  مشابه  شرایطی  که  می شود  پیشنهاد  است.  بررسی شده  زمانی 
گروه فیزیک برای سایر گروه ها فراهم شود تا تولیدات علمی آن ها 

نیز ارتقا یابد؛

2( ارائۀ پژوهش های این چنینی به  گونۀ مستمر در دانشگاه صنعتی 
متوجه  را  دانشگاه  پژوهشی  امور  برنامه ریزان  می تواند  شریف، 
هیئت  اعضای  به دست  علمی  اطالعات  تولید  فعلی  وضعیت 
این  در  که  کاستی هایی  و  موجود  با شناخت وضع  تا  کند  علمی 

آن ها  برنامه ریزی های صحیح درصدد رفع  با  حوزه دیده می شود 
برآیند؛

3( با توجه به نتایج به دست آمده از بخش مربوط به پژوهشگران 
تأثیرگذار استنادی، پیشنهاد می شود امتیازهای تشویقی برای افراد 
مؤثر در تولید پژوهش های باکیفیت اختصاص داده شود تا رقابت 

میان افراد برای اثرگذاری، و نه فقط نگارش مقاله، افزایش یابد؛

دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  و  علمی  هیئت   )4
و  فنی  تخصصی  دانشگاه  در  تحصیل  وجود  با  شریف  صنعتی 
ارتقای علمی در سطح ملی  از راهکارهای  با بسیاری  مهندسی، 
برنامه ریزی  می شود  پیشنهاد  بنابراین  نیستند؛  آشنا  بین المللی  و 
جامع و مؤثری به این منظور در نظر گرفته شود؛ ازجمله آشنایی 
در  مؤثر  علمی  پروفایل های  داشتن  به  پژوهشگران  ملزم کردن  و 
زمینۀ  در  گاهی دادن  آ رتبه بندی،  نظام های  و  استنادی  پایگاه های 
تأثیر مقاالت دسترسی آزاد در دریافت استناد و اثرگذاری علمی، 
علمی،  مقاالت  نگارش  شیوه های  آموزشی  دوره های  برگزاری 
استفاده از تجربیات دانشگاه های برتر جهان، تعیین اولویت های 
دانشگاه،  برای  واحد  نام  از  پژوهشگران  استفادۀ  پژوهشی، 
رعایت  و  تازه کار  پژوهشگران  به  برتر  نویسندگان  شناساندن 
ارتقای علمی  برای  می تواند  نویسندگان  نام  نوشتن  در  یک دستی 

این دانشگاه  در سطح جهان مؤثر باشد.
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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the scientific productions of the Sharif University 
of Technology in the Web of Science and Scopus citation databases. The research data were 
analyzed using a scientometric approach and by the HistCiteTM and Excel software. The research 
population consists of scientific products indexed in the Scopus database on June 24, 2018, and 
in the WebScience database on May 14, 2018, for ten years from 2008 to 2017. The research 
findings show that the number of researchers› productions in both databases has been increasing. 
The majority of articles published in the Web of Science database were in the subject areas of 
electrical and electronic engineering, and those published in the Scopus database were mostly in 
the field of engineering. With 335 documents and 17,220 citations, Akbar Jafari was the most 
productive and influential researcher at the Sharif University of Technology. Among the most 
cited authors, Hesam al-Din Arfa’i, with 4722 citations, was the most influential researcher in the 
period. Qualitative analysis of articles with Q index showed that 37.32% of the produced articles 
were published in the first (Q1) and second (Q2) quartiles, which shows the products› quality. 
Researchers have published more documents in high-impact journals, and publishing articles in 
high-ranked journals often makes it possible to take more citations. Besides, with the cooperation 
of 54 countries and 382 organizations, 79 documents will be indexed on the Web of Science under 
the title of the highest citation works in 40 subject areas. Among these documents, the highest 
frequency was in the field of physical chemistry with 20 articles. Doing such research can inform 
the researchers of this university of the current state of scientific production of faculty members. 
By recognizing the current situation and the shortcomings in this field, they can solve them with 
the right planning.
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