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Abstract 
Purpose: This study aimed to investigate the status of publication, drawing the scientific 

structure and citation analysis of scientific products of Urmia University.  

Methodology: The present research has been done in terms of applied purpose and terms of 

descriptive-analytical methodology with a scientometric approach. The data has been 

collected through the web of science. The research community includes 5837 scientific 

productions of the faculty members of Urmia University, which have been indexed in the 

web-science database from 1982 to 2019. To answer the research questions, web-based 

database analysis was used, as well as Excel software, website, CIA Explorer and Vivasior. 

Findings: The findings indicate that the scientific production of Urmia University has had 

an upward trend, but its growth rate has fluctuated. The average growth rate of Urmia 

University is 31.85%. Co-authorship indicators have shown the willingness of faculty 

members to collaborate in scientific production. Urmia University has the highest scientific 

cooperation at the national level with the Azad University and in the international arena with 

American universities. The level of collaboration among Urmia University and Iranian 

organizations is high, and in contrast, scientific collaboration at the level of international 

organizations is low. The busiest subject areas in Urmia University are related to engineering, 

chemistry, agriculture, physics, veterinary medicine, materials science, and computer science, 

respectively. 

Conclusion:  Although most of the humanities disciplines are available at Urmia University, 

none of the subject areas of the humanities disciplines are among the busiest subject areas of 

Urmia University's scientific productions. The most prolific and most-cited faculty members 

are professors in technology and engineering. Such research can be used as a roadmap to see 

and identify the strengths and weaknesses of science in the country. 

Value: This research, for the first time, assesses the scientific production community of 

Urmia University with bibliometrics and illustration. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Currently, one of the most important issues in the country is the issue of science production. 

Research is the basis of science production, and increasing scientific output in each country 

leads to development and self-sufficiency in various fields. Therefore,; researchers and 

experts do not consider any factor as influential in scientific development as research 

practices. Meanwhile, universities and institutes of higher education and research as a 

source of scientific nutrition in the country, are the central axis of science production 

through research and research. 

Purpose 
This study aimed to investigate the status of publication, drawing the scientific structure 

and citation analysis of scientific products of Urmia University. 

Methodology 
This research is applied in terms of purpose, methodologically with bibliometric and 

illustration approaches. Also; the library method has been used to formulate the theoretical 

foundations and research background. The statistical population of the present study 

includes all scientific productions that have been written by the faculty members of Urmia 

University since 1982-2019 (total scientific productions of Urmia University) and are 

indexed in the web science database. In the first step, enter the phrase (OG = Urmia 

University) in the advanced search, and the search year is set in the period 1982 to 2019. 

To answer the analytical questions after the examination, the number of scientific products 

indexed in the database was 5837. Then, in the mentioned database, select the storage of 

records in 500 files, which is the maximum limit for each storage of documents, and the 

documents were saved in full text with the source, in text format (txt.). A total of 12 files 

with the txt extension. Saved, which eventually merges all the files into one file called 

end3.txt. Also, for drawing a map, a co-author for drawing a map, 50 top authors were 

selected and entered into the map. In the map, each color represents a cluster. Authors in a 

cluster have the most co-authorship with each other. The size of the circles indicates the 

number of publications, and the thickness of the lines shows the number of co-authors. 

VosViewer software illustration capability has been used to cluster the scientific products 

of Urmia University. For this purpose, 24647 keywords were extracted from the titles and 

abstracts of scientific publications. Then a threshold of 40 was considered. 
Findings 

Researchers and faculty members of Urmia University in the period 1982-2019 have 

published a total of 5837 scientific degrees that are indexed on the Web of Science website. 

Table 1 shows the top 25 universities in Iran regarding frequency of publications. These 

top 25 universities have published about 86.84% of Iran's scientific products. All units of 

Islamic Azad University with 77839 degrees have the highest scientific output among 

Iranian universities, followed by Tehran University, Tehran University of Medical 

Sciences, Sharif University of Technology, and Tarbiat Modares University in the second 

to fifth ranks, respectively. The share of Urmia University with 5837 degrees and 1.076 is 

the scientific production of the country.  To check the status of scientific productions of 

Urmia University, it was searched and examined separately in the Web of Science database. 

As shownin Table 1, the total number of scientific products indexed by this university in 

the Web of Science database is 5837. The first article was indexed by Urmia University on 

the Web of Science website in 1982. The number of scientific productions in 1998 has 

grown more, and after that, the upward trend has continued. Also, the growth rate of 

scientific productions of Urmia University is shown by year. The following formula was 

used to calculate the growth rate: G = (X_t-X_ (t-1)) / X_ (t-1) × 100 (Mokhtari & et.al, 

2017).The g growth rate of scientific productions, X_t number of scientific productions in 

period t, X (t-1) number of scientific productions in period t-1. Most of the articles of Urmia 

University have been published in the scientific journal (Veterinary Research Forum), 

which is one of the journals of Urmia University. The subject area of this journal is a 
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veterinary medicine. Also, the highest impact factor of 7.181 is related to the journal 

Energy Conversion and Management, which has published 36 articles from Urmia 

University. This journal publishes articles in energy conversion and management 

(engineering). The scientific production map of Urmia University consists of 5 clusters. 

The first cluster is marked in red and includes acid, adsorption, behavior, catalyst, and is 

the best title for this cluster in physics and chemistry. The second cluster with green color 

includes exergy, energy, design, and algorithm and is the best title for this technical and 

engineering cluster. The third cluster, highlighted in blue, contains keywords such as mice, 

apoptosis, oxidative stress, expression, and rats, and is the best title for this cluster of 

medical sciences. The next cluster is marked in yellow and includes the keywords growth, 

antioxidant activity, in vitro, quality, plant and is the best title for this agricultural cluster. 

Purple cluster with the terms sheep, prevalence, Iran and the best title for this cluster is the 

field of veterinary medicine. As can be seen from the clusters of the image below, 

humanities and arts are among the fields that have the least scientific production. He also 

points out that the guidance of experts in each field was used to name these clusters. 

 

 
Figure 6: Clustering of scientific productions of faculty members of Urmia University 

according to the fields of study of the departments 

 

 

Table 10: Influential and highly cited articles of Urmia University 
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Q2 220 2011 

Journal Of 

Chemical and 

Engineering 
Data 

Ghaedi, M; 

Hassanzadeh, 

A; Kokhdan, 
SN 

Multiwalled 

Carbon 

Nanotubes As 
Adsorbents For 

The Kinetic And 

Equilibrium 
Study Of The 

Removal Of 

Alizarin Red S 
And Morin 

1 

Q1 221 2007 Analytica 

Chimica Acta 

Farajzadeh, 
MA; Bahram, 

M; Jonsson, 

JA 

Dispersive 

Liquid-Liquid 
Microextraction 

Followed By 

High-
Performance 
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Liquid 

Chromatography-
Diode Array 

Detection As An 

Efficient And 
Sensitive 

Technique For 

Determination Of 
Antioxidants 

Q1 203 2012 
Sensors And 

Actuators B-

Chemical 

Farhadi, K; 
Forough, M; 

Molaei, R; 

Hajizadeh, S; 
Rafipour, A 

Highly Selective 

Hg2+ 

Colorimetric 
Sensor Using 

Green 

Synthesized and 
Unmodified 

Silver 

Nanoparticles 

3 

Q1 189 2012 
Lwt-Food 

Science and 

Technology 

Moradi, M; 

Tajik, H; 

Rohani, SMR; 

Oromiehie, 
AR; 

Malekinejad, 

H; Aliakbarlu, 
J; Hadian, M 

Characterization 

Of Antioxidant 

Chitosan Film 
Incorporated 

with Zataria 

Multiflora Boiss 
Essential Oil And 

Grape Seed 

Extract 

4 
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Ieee 

Transactions 

on Vehicular 
Technology 

Yousefi, S; 

Altman, E; El-

Azouzi, R; 
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Analytical Model 

for Connectivity 

In Vehicular Ad 
Hoc Networks 

5 

Q1 176 2016 
Chemical 

Engineering 

Journal 

Bet-moushoul, 
E; 

Mansourpanah, 

Y; Farhadi, K; 

Tabatabaei, M 

Tio2 

Nanocomposite 

Based Polymeric 
Membranes: A 

Review on 

Performance 
Improvement For 

Various 

Applications In 
Chemical 

Engineering 

Processes 

6 

Q2 154 2012 Immunology 
Letters 

Mokarizadeh, 

A; Delirezh, N; 

Morshedi, A; 
Mosayebi, G; 

Farshid, AA; 

Mardani, K 

Microvesicles 

Derived from 

Mesenchymal 
Stem Cells: 

Potent 

Organelles For 
Induction Of 

Tolerogenic 

Signaling 

7 

Q1 155 2010 

Trends In 

Food Science 
& 

Technology 

Asghari, M; 
Aghdam, MS 

Impact Of 

Salicylic Acid on 

Post-Harvest 
Physiology Of 

Horticultural 

Crops 

8 

Q2 147 2006 

Microsystem 
Technologies-

Micro-and 

Nanosystems-
Information 

Storage and 

Processing 
Systems 

Rezazadeh, G; 

Tahmasebi, A; 

Zubstov, M 

Application Of 

Piezoelectric 
Layers In 

Electrostatic 

MEM Actuators: 
Controlling Of 

Pull-In Voltage 

9 

Q1 148 2005 
Sensors And 

Actuators A-
Physical 

Teymoori, 
MM; 

Abbaspour-

Sani, E 

Design And 

Simulation of A 
Novel 

Electrostatic 

Peristaltic 
Micromachined 

Pump For Drug 

Delivery 
Applications 

10 
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Conclusion 
Although most of the humanities disciplines are available at Urmia University,none of the 

subject areas of the humanities disciplines are among the busiest subject areas of Urmia 

University's scientific productions. The most prolific and most-cited faculty members are 

professors in technology and engineering. Such research can be used as a roadmap to see 

and identify the strengths and weaknesses of science in the country. 

Value 
 This research, for the first time, assesses the scientific production community of Urmia 

University with the approach of bibliometrics and illustration. 
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 چکیده

ستنادی تولیدات علمی دانشگاه  باهدفپژوهش حاضر : هدف بررسی وضعیت انتشار، ترسیم ساختار علمی و تحلیل ا

 ارومیه انجام شده است. 

سیروش ضر پژوهش :شنا سیروش ازنظر و کاربردی هدف ازنظر حا صیفی شنا  شده انجام یسنجعلم رویکرد با تحلیلی -تو

 علمی تولید 5837 شامل تحقیق این پژوهش جامعه. است شده گردآوری ساینس آو وب پایگاه طریق از نیاز مورد هایداده. است

 به پاســ  برای. اســت شــده نمایه ســاینس آووب پایگاه در 2019 تا 1982 ســا  از که اســت ارومیه دانشــگاه علمی ئتیه اعضــای

سل، افزارهاینرم از نیز و ساینس آووب پایگاه تحلیل از پژوهش سؤاالت ست اک سپلورر ایآرسی سایت،هی  ویورسااٌوی و اک

 .است شده استفاده

ن است که تولیدات علمی دانشگاه ارومیه سیر صعودی داشته اما نرخ رشد آن دارای نوسان آها حاکی از یافته ها:یافته

 ئتیهنویسندگی تمایل اعضای های هم. شاخصاستدرصد  85/31بوده است. مقدار متوسط نرخ رشد دانشگاه ارومیه 

 دانشگاه ارومیه در سطح ملی های علمیعلمی را به همکاری گروهی در تولید علمی نشان داده است. باالترین همکاری

های کشور آمریکا صورت گرفته است. میزان همکاری دانشگاه ارومیه المللی با دانشگاهبا دانشگاه آزاد و در عرصه بین

. المللی از میزان پایینی برخوردار استهای بینهای ایرانی باال بوده و در مقابل همکاری علمی در سطح سازمانبا سازمان

ک، های مهندسی، شیمی، کشاورزی، فیزیهای موضوعی در دانشگاه ارومیه به ترتیب مربوط به رشتهن حوزهپرکارتری

 دامپزشکی، علم مواد و علوم کامپیوتر است.

شته نکهیباوجودا نتایج: شگاه ارومیه وجود دارد، ولی هیچاغلب ر سانی در دان ضوعیک از حوزههای علوم ان ی های مو

های موضــوعی تولیدات علمی دانشــگاه ارومیه نیســتند. پرکارترین و پرکارترین حوزه ۀی در زمرهای علوم انســانرشــته

 عنوان به تواندمی اهپژوهش از گونهنیا نتایج د. باشنعلمی از اساتید حوزه فنی و مهندسی می ئتیهپراستنادترین عضو 

 .روند کار به کشور در علم هایحوزه قوت و ضعف نقاط رصد و تؤیر برای راه نقشه یک

ــالت و ارزش: ـــی به بار اولین برای پژوهش این اص ـــگاه علمی تولیدات جامعه بررس ـــنجکتاب رویکرد با ارومیه دانش  و یس

 پردازد.می مصورسازی

ارومیه دانشگاه ساینس، آووب پایگاه استنادی، تحلیل علمی، تولیدات ،یسنجکتاب: هاکلیدواژه

https://jkrs.tabrizu.ac.ir/article_14075.html?lang=fa
https://orcid.org/0000-0002-6917-0097
https://orcid.org/0000-0002-8744-6624
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  مقدمه .1

ـــد علم است. پژوهش و تحقیق پایه و اساس تولید علم به  در حا  حاضر یکی از مسائل مهم کشور، موضوع تولیـ

ــای ملتلف میکفایی در عرصهآید و افزایش تولیدات علمی در هر کشور سبب توسعه و خودحساب می شود. هـ

 گذارریتأثپژوهشــی در توســعه علمی نظران هیچ عاملی را به اندازه عملکردهای بنابراین، پژوهشــگران و صــاحب

ـشور، محور  عنوانبهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دانند. در این میان، دانشگاهنمی ـی ک منبع تغذیه علم

صلی تولید علم از طریق پژوهش محسوب می  دهونددهنیپعلمــــی،  ئتیههای پژوهشی اعضای شوند و فعالیتا

ور خواهد کش جانبههمه، حاصل این پیوند منجر به شکوفایی و توسـعه رونیازادانشگاه و محیط پیرامون آن است. 

یـک فعالیـت علمی مهم سهم چشمگیری در تولید دانش، نوآوری و  عنوانبههای دانشگاهی شد. بنابراین پژوهش

ست. بنابراین یکی اچشمگیری افزایش یافته  طوربهتوسعه دارند. با پیشرفت سریع علوم و فنون، انتشار منابع علمی 

ـی  ـؤثر در ارزیابی میزان تولید علمی کشورها، سنجش میزان انتشارات علم ـی  هاآناز عوامل مهم و م ـت. یک اس

های اطالعاتی است. هرچقدر میزان های استنادی و پایگاههـای دسترسـی سریع به اطالعات، استفاده از نمایهاز راه

ـشگاه و معلمی و پ ئتیهتولیدات علمی اعضای  ـهؤژوهـشگران یـک دان های هـای استنادی و پایگاهسسه در نمای

 یرد.گالمللی در رتبه باالتری قرار میسسه در سطح بینؤاطالعاتی معتبر بیشتر باشد آن دانشگاه یا م

شارات تحلیل برای روش ترینرایج یسنجکتاب میان این در  یسنجکتاب( 2005)1آکرمن. باشدیم علمی انت

 با دیگر عبارت به  .کندمی تعریف اســتنادی هایداده و انتشــار میزان اســاس بر علمی متون کمی لیوتحلهیتجز را

ــتفاده ــنجکتاب هایتحلیل از اس ــات محققان، توانمی یس ــس ــورها ،مؤس ــوعی هایحوزه و  کش  را ملتلف موض

( 2018) همکاران و 3رومنل(. 2،2017اوزکســه و جنســر) دیکشــ تصــویر به و تعیین را هاآن ارتباطات و شــناســایی

 له،مج یک در شـــدهانجام هایپژوهش وضـــعیت تعیین برای ابزاری عنوانبه یســـنجکتاب تحلیل دارندمی اظهار

 بوده دانش احتمالی هایشکاف و روندها شناسایی آن هدف و است کشور یا و سسهؤم خاص، موضوعی حوزه

 حدود اینکه باوجود. کندمی بازی فناوری و علم در گیریتصـــمیم و مدیریت در مهمی نقش آن نتایج نهایتاً که

ــا  500 ــنجکتاب پیدایش از س ــی هایفعالیت ارزیابی در روش این از همچنان اما گذرد،می یس ــتفاده پژوهش  اس

شگران. شودمی شتر گذشته در پژوه  مجالت، رد علمی مدارک تحلیل برای یسنجکتاب ساده هایتکنیک از بی

ستفاده هادانشگاه و کشورها ملتلف، موضوعی هایحوزه  سا  چند در(. 4،2017)ملتاری و همکارانکردندمی ا

سازی و یسنجکتاب ترکیب از اخیر صور ستفاده هاتحلیل بهتر ارائه برای م سدمی نظر به. شودمی ا  هایحلیلت ر

ــاده ــنتی و س ــنجکتاب س ــتند کافی ییتنهابه یس ــارات ارزیابی برای باید پژوهشــگران و نیس  ترکیب از لمیع انتش

 تسهیل رایب بسیاری افزارهاینرم استنادی، هایدیتابیس بر عالوه امروزه. کنند استفاده مصورسازی و یسنجکتاب

 رویکردی توانمی را مصــورســازی ظهور. اســت گرفته قرار حوزه این پژوهشــگران اختیار در و طراحی ها،تحلیل

 توانمی را یسنجکتاب از فرع حوزه این است معتقد (2013) 5. میلوزویکدانست یسنجکتاب مطالعات در نوین

 .نامید اطالعات مصورسازی یا متون مصورسازی

                                                           
1. Ackermann 

2. Ozkose and Gencer 

3. Romanell   

4. Mokhtari & et.al 

5. Milojevic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یپژوهنشریه مطالعات دانش

 5 صفحه 

 علم هنقش تحلیل و ترسیم

لمی ع بروندادهای نگاشتی

... 

 که یصورت در است، درک قابل ذهن برای انتزاعی صورتبه هاپدیده و ارتباطات از بعضی علوم ساختار در

ــم برای فیزیکی صــورتبه روابط همین ــتند، ملموس چش ــازی نیس  هاییدهپد و روابط تا کندمی تالش مصــورس

شف را علم ساختار در موجود نامرئی شه قالب در یچندبعد صورتبه گرافیک زبان با و نموده ک  لمیع هاینق

 ای( نماد کردن کوچک و بزرگ) اندازه نماد از اســتفاده با را اهمیت میزان عموماً مصــورســازی در. نماید ترســیم

ـــن هایرنگ و پراهمیت هایمقوله برای تند هایرنگرنگ )  نمایش( ترپایین اهمیت با هاییمقوله برای روش

 ثا م برای) یاستناد آستانه یک از معموالً مصورسازی نیز دیگر رویکردی در(. 1،2005سینستوت و چندهند )می

ــنده 50 ــتناد باالترین که اینویس ــتفاده( دارند را اس ــود تعیین طریق بدین که کندمی اس  چه و هاقولهم کدام که ش

 ةنیدرزم هاپیشرفت وقوع با همچنین(. 2،2006الندورفرشوند ) ظاهر خروجی هاینقشه در... و نویسندگان از تعداد

 از یکی. هســتیم جدیدتری و ترقیدق هایشــاخص ظهور شــاهد مصــورســازی، و یســنجکتاب هایشــاخص

سندگان با رابطه در اغلب که ،است شکوفایی شاخص حوزه، این در جدید هایشاخص  در .گرددمی مطرح نوی

سندگان در شکوفایی شاخص حقیقت سندگانی شامل نوی ستنادی کپیانفجار ) باالترین و ترینقوی با نوی  در( ا

ستنادی پیک یا و شیوع میزان گریدعبارتبه. شودمی مطرح خاص، زمانی بازه سامد اآی که کندمی تعیین ا  ارائه ب

 را مقاالتی یافتن امکان شــکوفایی شــاخص. نه یا اســت دارمعنی مشــلص زمانی بازه یک در آماری ازنظر شــده

 نینهمچ. اســـت گرفته قرار مرتبط علمی جوامع ویژه توجه مورد شـــدتبه زمانی برهه یک در که کندمی فراهم

ست ذکر به الزم شه یک ا شلص تعدادی حاوی تحقیقاتی خو ستنادات با مقاالت از م ( صخا ایدوره در)باال  ا

ندمی ـــو گرفته نظر در جدید تحقیقاتی زمینه عنوانبه توا نانی و جاللی) دش نابراین (. 3،2017وا  که طورهمان ب

شاره بدان ترشیپ  منتشرشده علمی تولیدات ارزیابی برای توانندمی مصورسازی و یسنجکتاب هایتحلیل شد، ا

شی  سازمان علمی و پژوه شگاه و یا یک  ضعیت توانداین روش می. شوند گرفته کار بهیک دان  حا  و تهگذش و

 رســیمآن ت پژوهشــگران برای آینده مســیر قوت و ضــعف نقاط شــناخت با تا گیرد قرار پایش و یموردبررســ آن

ضای  بنابراینگردد.  سی و تحلیل بروندادهای علمی اع صلی این پژوهش برر شگاه ار ئتیههدف ا ومیه علمی دان

  و اهداف جزئی پژوهش عبارتند از: .است 2019-1982زمانی  ساینس در بازه آودر پایگاه وب

 ساینس آووب پایگاه در ایران هایدانشگاه بین در ارومیه دانشگاه رتبه و جایگاه تعیین -
 ساینس وآ وب پایگـاه در ارومیه دانـشگاه علمـی ئتیه اعضای علمی تولیدات میزان و رشد روند تعیین -

 (201-1982) زمانی بازه در
 زبان و مدرک انواع لحاظ به ارومیه دانشگاه علمی تولیدات توزیع بررسی -
 اینسس آووب پایگاه در ارومیه دانشگاه علمی تولیدات بیشترین دارای موضوعی هایحوزه تعیین -
 ارومیه دانشگاه علمی تولیدات انتشار نرخ بیشترین با مجالتی تعیین -
 ارومیه دانشگاه پژوهشگران المللیبین و ملی هایتعیین میزان همکاری -
 تعداد تولیدات علمی ازلحاظپرکارترین نویسندگان دانشگاه ارومیه تعیین  -
 روند استنادی دانشگاه ارومیهتعیین  -

 موضوعی هایحوزه برحسب ارومیه دانشگاه علمی ئتیه اعضای علمی تولیدات بندیخوشه -

                                                           
1. Synnestvedt and chen 

2. Allendoerfer 
3. Vanani & Jalali 
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 پژوهش پیشینه.2

ر د مورداســـتفادههای توان تکنیککلی می طوربه. اســـتهای پژوهشـــی مهم و پرکاربرد از حوزه یســـنجکتاب

 -2های ملتلف موضــوعی حوزه یســنجکتابتحلیل  -1بندی نمود: را در چهار گروه کلی تقســیم یســنجکتاب

تولیدات علمی در ســطح کشــورها و مناطق ملتلف و  یســنجکتابتحلیل  -3مجالت علمی  یســنجکتابتحلیل 

 یهاترین پژوهشعلمی. در این بلش ســعی خواهد شــد مرتبط مؤســســاتها و دانشــگاه یســنجکتابتحلیل  -4

شگاه یسنجکتابمربوط به  شودعلمی  مؤسساتها و دان را در  یسنجکتابهایی که . پژوهشمورد بررسی واقع 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: میاند حوزه موضوعی انجام داده

سفیدویه ) صاره، قانع و رحمانی  ضای 1389ع شی تولیدات علمی اع شی پیمای شگاه  ئتیه( در پژوه علمی دان

می در عل ئتیههای پژوهش نشان داد اعضای ند. یافتهاهبررسی قرار دادمورد المللی در سطوح ملی و بینرا شیراز 

علوم و کمترین سهم را  هکه بیشترین سهم را دانشکداند به چاپ رسانده ISI مدرک را در پایگاه 1853مجموع، 

علمی دانشگاه شیراز  ئتیهمجله که بیشترین آثار اعضای  39ادبیات و علوم انسانی داشتند. نتایج تحلیل  هدانشکد

که مقاالت جامع ند نشـــان داد  نده بود به چاپ رســـا بار بین هرا  باالیی  ریتأثالمللی و ضـــریب پژوهش از اعت

ست ) .برخوردارند شی1390خدادو شار، همبه  ( در پژوه ضعیت انت سی و سندگی و همبرر ستنادی تولیدات نوی ا

ناوری ف که باالترین میزان تولیدات علمی نانو ایج نشان دادنت پرداخت. علمی در حوزه نانو جمهوری اسالمی ایران

در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی مربوط به ایران است. مقدار متوسط نرخ رشد ساالنه انتشارات 

سا  نانو شد.  %38/76ها فناوری ایران برای این  سبه  شور و  رابطه همچنینمحا شارات هر ک معنادار میان میزان انت

ـــور و میزان  ـــتناد به تولیدات نانوفناوری هر کش ـــورها و همچنین میان میزان اس ـــارکت علمی ایران با آن کش مش

وضعیت کمی تولیدات  یپژوهش در( 1390میرحسینی و وهابی) .داشتمشارکت علمی ایران با آن کشورها وجود 

تیپ یک کشـور  را مورد بررسـی قرار دادند. های دانشـگاههای داروسـازی دانشـکدهعلمی  ئتیهعلمی اعضـای 

توسط مردان منتشر شده است  یموردبررسهای تولیدات علمی اعضاء در سا درصد  90بیش از ها نشان داد یافته

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کل  ه. همچنین سهم دانشکددرصد سهم زنان بوده است 10و کمتر از 

( در پژوهشــی به 1391آذر )از کل انتشــارات بوده اســت.  درصــد 42 یموردبررســتولیدات علمی در دورۀ زمانی 

سـاینس  آوعلمی دانشـگاه محقق اردبیلی در پایگاه اسـتنادی وب ئتیهبررسـی وضـعیت تولیدات علمی اعضـای 

در چهار قالب کتاب، مقاله مجله، مقاله کنفرانس علمی  ئتیهیدات علمی اعضـای تول نشـان دادند . نتایجپرداخت

. ستامربوط به مقاله مجله و کمترین آن مربوط به کتاب  دشدهیتولبیشترین نوع اطالعات  .استو طرح پژوهشی 

ـــد ـــیت یافت نش ـــد تولیدات علمی  60. بیش از هیچ رابطه معناداری بین تولیدات علمی و جنس  صـــورتبهدرص

ــت. همچنین  ــترین تولیدات علمی در حوزههمکاری بوده اس ــی، بیش ــناس ــی، روانش ، یبدنتیتربهای ادبیات فارس

شیمی ) ست.یو معدن، آلی کیزیفیمیشجغرافیا و  صورت گرفته ا شی در( 1391جعفرزاده ) (،  سنجش به  پژوه

 2011تا  1990های ســاینس بین ســا  آوبروندادهای علمی پژوهشــگران دانشــگاه شــهید چمران در پایگاه وب

. حوزه اســت 55/22نرخ رشــد تولیدات علمی پژوهشــگران دانشــگاه شــهید چمران  کهنتایج نشــان  .پرداخت

 توزیع مقاالت توسط نویسندگان همچنین. ددارای مدرک منتشر شده بوبیش از سایر موضوعات  موضوعی شیمی

ست.  شگاه ازنظراز توزیع لوتکا تبعیت کرده ا شترین همکاری با دان سالهمکاری ملی بی می و های تهران و آزاد ا
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ــت. همکاری بین ازنظر ــده اس ــورهای انگلیس و آمریکا انجام ش ــگران کش ــترین میزان با پژوهش  زنظراالمللی بیش

شــجاعی و   .بود درصــد 46/2، میانگین تعداد نویســندگان 49/0ضــریب همکاری پژوهشــگران  همکاری علمی

( در پژوهشی به تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاری  نگاشتی تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 1392جوکار )

تعداد تولیدات علمی نمایه شــده دانشــگاه آزاد  .ندپرداخت 2009تا  2000های ســاینس طی ســا  آودر پایگاه وب

ــالمی ــا مدرک  4625اس ــتو در س ــته اس ــعودی داش ــای  .های اخیر روند ص  یعلم ئتیهبا توجه به تعداد اعض

ــو نفر(  30000) ــهم هر عض ــت 2/0در مدارک  علمی ئتیهس ــگاه ) یداخلباالترین همکاری  .اس ملی( را با دانش

در ( 1395با انگلســتان دارد. صــابر ) ازآنپستهران داشــته و بیشــترین همکاری خارجی را با کشــور آمریکا و 

ستنادی تولیدات علمی دانشگاه تربیت مدرسنویسندگی و هموضعیت انتشار، هم به بررسیپژوهشی  . رداختپ ا

شان مییافته ست. ها ن شته ا صعودی دا سیر  شگاه تربیت مدرس  در  میزان همکاری علمیدهد تولیدات علمی دان

اال بوده ای ایرانی به. میزان همکاری دانشگاه تربیت مدرس با سازمانبیش از حد متوسط بود یموردبررسمقاالت 

 علمی ئتیهالملل از میزان پایینی برخوردار است. پرکارترین اعضای و در مقابل همکاری علمی آن در سطح بین

تعداد تولیدات علمی و ضــریب تأثیر مجالت با هم  همچنینمربوط به حوزه شــیمی اســت.  هاآنو پراســتنادترین 

  ای معکوس دارند.رابطه

 را ســاینس آووب  پایگاه در هند  پورســامبا  دانشــگاه شــده نمایه مقاله 170 تعداد( 2013)  1ســتی و ماهارانا

 بیشترین. است شده منتشر شیمی موضوع در( مقاله 47) مقاالت تعداد بیشترین که داد نشان نتایج. کردند بررسی

شگران مقاالت تعداد شر Astrophysics and Space Science مجله در پژوه سه. بود شده منت س  Indian مو

Institute of Technology  ـــترین یه ســـاینس آووب در را مقاالت بیش ما  هایهمکاری ازنظر. بود کرده ن

ــور نیز المللیبین ــترین متحدهاالتیا کش ــگاه با را همکاری بیش ــامبا  دانش ــت هند پورس ای دیگر در مطالعه .داش

سویله شگاه( 2014همکاران )و  2ا سکوپوس ارزیابی  35را طی  3النجاه تولیدات علمی دان سا  گذشته در پایگاه ا

 Acta Crystallographicaشــده بود. مجله نمایه رکورد از دانشــگاه النجاه در اســکوپوس  791کردند. تعداد 

Section E: Structure Reports Online  مقاالت دانشگاه النجاه بود.  منتشرکنندهمقاله، بیشترین  17با تعداد

بود. دانشگاه النجاه فلسطین بیشترین همکاری را  مقاله( در حوزه پزشکی چاپ شده 146بیشترین تعداد مقاالت )

ـــور  ـــت.  94با تعداد    متحدهاالتیابا کش ـــوام و کومار رکورد داش ـــی دیگر اس به مطالعه ( 2015)4در پژوهش

شان داد که  1247تعداد  یسنجکتاب سکوپوس پرداختند. نتایج ن شده در پایگاه ا شی نمایه  شگاه ماهار مقاله دان

است. روند انتشارات علمی و استنادهای دریافتی افزایشی بود. بیشترین مقاالت  6میانگین استناد به ازای هر مقاله 

شیمی با  ضوع  شده در مو  71با  Indian Journal of Heterocyclic Chemistryمقاله بود. مجله  455نمایه 

شر کرده بود. شترین تعداد مقاالت را منت سیف، چیا و آمینیو مقاله بی شنامه به تحلیل ( 2016) 5ت س ستفاده از پر با ا

ــریات علمی  ــگاه16کتابدار از  165نش ــارات کتابداران  دانش رکورد بود که  373نیجریه پرداختند. تعداد کل انتش

ری اطالعات منتشــر شــده بود. بیشــترین انتشــارات متعلق به کتابداران مرد بود. کتابداران مرد اغلب در حوزه فناو

                                                           
1. Maharana and Sethi 

2. Sweileh 

3. An-Najah 

4. Siwach, and Kumar 

5. Tsafe, Chiya, and Aminu 
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( به بررســـی مقاالت دانشـــگاه 2017) 1در تحقیقی دیگر داویدیدرصـــد رکوردها را منتشـــر کرده بودند.  67.5

ساینس شتاب گرفته است.  آورشد مقاالت در وب 2005نتایج این مطالعه نشان داد از سا   .باناراس هند پرداختند

ــتند. ــده را داش ــترین تعداد مقاالت نمایه ش ــیمی و فیزیک بیش ــگاه  به ترتیب ش ــورایپژوهش  و علمی تحقیقات ش

 471رکورد( و آلمان ) 607) متحدهاالتیاآوســاینس داشــت. ، بیشــترین رکورد را در وباین دانشــگاه 2صــنعتی

شترین همکاری علمی را با محققان د شتند.رکورد( بی شگاه بنارس دا ( 2017ای دیگر حق و همکاران )در مطالعه ان

شگاه 775به بررسی  شده در پایگاه وب 3سعود بن عبدالعزیز مدرک پژوهشی دان سا  نمایه  ساینس از آغاز تا  آو

شده 2015 شر  شکی منت شان داد که اکثریت مقاالت در حوزه پز شترین تعداد مقاالت  پرداختند. نتایج ن ست. بی ا

سا   شترین تعداد مقاالت ) 2015مربوط به  صد( در مجله  46بود. بی شده  Saudi Medical Journalدر شر  منت

ــترین همکاری را با ــتانی بیش ــتند متحدهاالتیا بود. محققان عربس ــی دیگر دارمادجی .داش و همکاران  4در پژوهش

شگاه ایمطالعهدر  (2018) سا  مقاالت دان سکوپوس طی  سی  2017تا  2001های برتر اندونزی را در پایگاه ا برر

ــگاه ــد تعداد مقاالت دانش ــان داد روند رش ــکوپوس قابل مالحظه کردند. نتایج نش های برتر اندونزی در پایگاه اس

بود.   Bandung Institute of Technologyاســت. بیشــترین تعداد مقاالت در اســکوپوس متعلق به دانشــگاه 

همکاران و  5در پژوهشی احمدمحققان کشور ژاپن بیشترین همکاری علمی را با پژوهشگران اندونزیایی داشتند.  

به بررسی مشارکت دانشگاه الجوف عربستان سعودی در  عربستان 6( به بررسی مشارکت دانشگاه الجوف2019)

مدرک  3با  2006مدرک و سا   209با تعداد  2017سا  ند نشان داد هاپایگاه اطالعاتی اسکوپوس پرداختند یافته

شتند. طی سا  ه رشد شدید علمی مشهود بود 2017الی  2013های به ترتیب بیشترین و کمترین میزان انتشار را دا

بود.  2016در سا   26/6 و باالترین میزان استناد 53/4 . میانگین استناد هر مقاله در دانشگاه الجوف عربستاناست

شاه جده شگاه عبدالعزیز پاد سطح ملی با دان شگاه الجوف در  شترین همکاری دان صر و  7بی مالزی  ازآنپسبود. م

ــترین همکاری علمی بین ــتند. مطلوببیش ــگاه الجوف داش ــگالمللی را با دانش ــندگان دانش اه ترین مجله برای نویس

( به بررسی تولیدات 2019و همکاران ) ملتاریدر پژوهشی  بود. International Medical Journalالجوف مجله 

علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در ایران پرداختند. نتایج نشان دادند، روند تولیدات علمی و استنادات دریافتی 

دانشــگاه ســیر صــعودی را دارد. بیشــترین همکاری نویســندگان این دانشــگاه با کشــورهای ایاالت متحده امریکا، 

اند. همچنین ( منتشـر شـدهQ1. تمامی مقاالت پراسـتناد دانشـگاه در مجالت سـطح او  )اسـت انگلسـتان و سـوئد

خوشـــه اصـــلی شـــامل مطالعات ایپدمیولوژی، مطالعات  4انتشـــارات علمی دانشـــگاه علوم پزشـــکی همدان در 

سیم نقشه به تر(2021) در پژوهشی دوالنی آزمایشگاهی، مطالعات فارماکولوژی و مطالعات میکروبیولوژی است.

شان دادندعلم سکوپوس پراخت. نتایج ن شگاه الزهرا در پایگاه ا ستنادهای دریافت سنجی دان شارات علمی و ا ی انت

ــترین همکاری علمی با  ــطح ملی، بیش ــت. در س ــته اس ــعودی داش ــی روند ص ــگاه الزهرا در طو  زمان بررس دانش

شگاه تهران  70چنین همی آمریکا، کانادا و آلمان بوده است. کشورهابا المللی نیز در سطح بینو  پژوهشگران دان

سطح باال و چارک او  ) درصد ستناد در مجالت  شان داد که نتایج خوشههمچنین ( بودند. Q1مقاالت پرا بندی ن

                                                           
1. Dwivedi 
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ــناســی و  5انتشــارات علمی دانشــگاه الزهرا در  ــیمی، فیزیک، زیســت ش ــامل ش ــه اصــلی ش بیوتکنولوژی، خوش

 قرار دارند.  حسابداری، مدیریت و علوم کامپیوترروانشناسی و علوم تربیتی و 

شارات علمی،  شکیبکه  نمود بیان توانمی شدهانجام های پژوه بندیجمع در با توجه به افزایش کمی انت

 های موضوعیها، مجالت، کشورها و حوزهدانشگاهملتلف )سطح  در منتشرشدهارزیابی عملکرد مدارک علمی 

شگاه ست. دان ضروری ا ستفاده ا یسنجکتابهای توانند از نتایج تحلیلها و مؤسسات علمی میملتلف( الزم و 

ی، با تحلیل روند انتشـــارات علم یســـنجکتاب، مطالعات یطورکلبهکنند تا از عملکرد علمی خود آگاه شـــوند. 

شگاهکنند. از طرف دیگر زمینه رشد و توسعه علم را فراهم می لتلف م مؤسساتها و بررسی تولیدات علمی دان

راهنمایی برای مدیران و  عنوانبهدهد و  ارائهدر جهان علم  هاآندر خصـــوص رتبه  یمتیقیذتوانند اطالعات می

 های علمی عمل نماید. گذاران در حوزه پژوهش و خود پژوهشگران جهت شناسایی شکافسیاست
 

 شناسی پژوهشروش .3

سی با رویکرد روش ازنظرهدف کاربردی،  ازنظراین پژوهش  سازی یسنجکتابشنا ست. همچنین ا و مصور ز ا

جامعه آماری پژوهش حاضــر  .ای برای تدوین مبانی نظری و پیشــینه پژوهش اســتفاده شــده اســتروش کتابلانه

توســط  کل تولیدات علمی دانشــگاه ارومیه( ) یالدیم 2019-1982شــامل همه تولیدات علمی اســت که از ســا  

شگاه ارومیه به نگارش  ئتیهاعضای  ساس و در پایگاه وب درآمدهعلمی دان ست، بر این ا شده ا آوساینس نمایه 

سا  شگاه ارومیه در  سا   1982از اولین تولید علمی دان سا   1361)میالدی ( برابر با  سی( تا  شم میالدی  2019)

ها از جســتجوی پیشــرفته آوری دادهبرای جمع تولید علمی به ثبت رســیده اســت. 5837شــمســی(، بال  بر  1398)

ــت. دادهپایگاه داده وب ــده اس ــتفاده ش ــاینس اس ــی، در تاری   ازیموردنهای آوس از  2020می  12برای این بررس

ومیه در ه ارآدرس دقیق دانشگا بدین صورت بود که هاشیوه گردآوری داده .پایگاه مربوطه استلراج شده است

تمامی اسامی دیگر دانشگاه ارومیه که نویسندگان  ضمناً باشد.می  "Urmia University" پایگاه وب آوساینس

ــدند. ــگاه ارومیه، در  طور دیگری در مقاالت وارد کرده بودند ادغام ش ــی و تهیه تولیدات علمی دانش برای بررس

ستجو در بازه را در  (OG = Urmia University) اولین گام عبارت سا  ج شرفته وارد کرده و  ستجوی پی ج

جهت پاســ  به ســؤاالت تحلیلی پس از جســتجو، تعداد تولیدات علمی . تعیین شــده اســت 2019تا  1982زمانی 

ــده در پایگاه  ــپس در پایگاه مذکور ذخیره رکوردها را در فایل 5837نمایه ش ــت آمد. س  500های رکورد به دس

ــقف برای ــت، انتلاب کرده و رکوردها  هر تایی که حداکثر س ــورتبهبار ذخیره رکوردها اس ا کامل همراه ب ص

ذخیره شد که در پایان همه فایل را  .txt فایل با پسوند 12ذخیره گردید. در مجموع  (.txt) مأخذ، با فرمت متنی

ـــتی دانلود رکوردها بایادغام می end3.txt در یک فایل به نام د در انتهای هر فایل گردد. برای اطمینان از درس

شته باشد و در فایل  End File که ملفف EF تگ در انتها باید  EF فقط یک تگ  end3.txtاست، وجود دا

ـــود .باقی بماند ـــت که در فایل ادغامی فقط یک مرتبه عبارت زیر تکرار ش  VR 761 FN :باید توجه داش

Thomson Reuters Web of Science™ 

نویسنده برتر انتلاب و وارد نقشه شدند. در نقشه، هر  50برای ترسیم نقشه،  یفیتألهمچنین برای ترسیم نقشه هم 

را با یکدیگر  یفیتألگیرند بیشترین هم دهندۀ یک خوشه است. نویسندگانی که در یک خوشه قرار میرنگ نشان
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برای  تألیفی اســـت.دهندۀ تعداد همها نشـــانتعداد انتشـــارات و ضـــلامت خط دهندهنشـــانها دارند. اندازه دایره

شگاه ارومیه ازخوشه ست. به VosViewerافزار مصورسازی نرم قابلیت بندی تولیدات علمی دان شده ا ستفاده  ، ا

یدواژه ) 24647این منظور  ناوین )Keywordکل یدهtitles( از ع علمی، ( انتشــــارات abstractsهای )( و چک

بار تکرار شده  40و بیش از  40( که termsدر نظر گرفته شد. یعنی اصطالحاتی ) 40استلراج شد. سپس آستانه 

افزارهای ساینس، نرمآوهای پایگاه وباز سیستم تحلیل دادهنیز  هاداده لیوتحلهیتجزبرای بودند وارد نقشه شدند.  

 ای اکسپلورر استفاده شده است. آراُاس ویوور و سیاکسل، هیست سایت، وی

 

 هاافتهی .4

پژوهشگران و سساین آو وب پایگاه در ایران هایدانشگاه بین در ارومیه دانشگاه رتبه و جایگاه عیینالف.

 اندکرده منتشر علمی مدرک 5837 مجموع در 2019-1982 زمانی بازه در علمی دانشگاه ارومیه ئتیهاعضای 

از لحاظ فراوانی انتشـارات  ایران برتر دانشـگاه 25 ، 1جدو   در .اسـت شـده نمایه آوسـاینسوب پایگاه در که

ـــاهده ـــودمی مش ـــر را ایران علمی تولیدات درصـــد، 84/86حدود  برتر دانشـــگاه 25 این. ش  کلیه. اندکرده منتش

 از بعد و دارد ایران هایدانشگاه بین در را علمی تولید باالترین مدرک، 77839 با اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای

 مدرس یتترب دانشــگاه و شــریف صــنعتی دانشــگاه تهران، پزشــکی علوم دانشــگاه تهران، دانشــگاه ترتیب به آن

ــهم. اندداده اختصــاص خود به را پنجم تا دوم هایرتبه ــگاه س  تولیدات از %076/1و  مدرک 5837 با ارومیه دانش

 .است کشور علمی
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 هاآنساینس و جایگاه دانشگاه ارومیه در بین آووب پایگاه در کشور هایدانشگاه بندیرتبه: 1جدول 
درصد از 

 کل

تعداد 

 مدارک
 ردیف نام سازمان

 1 دانشگاه آزاد 77839 565/15%

 2 دانشگاه تهران 45815 161/9%

 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران 37224 443/7%

 4 شریفدانشگاه صنعتی  24418 883/4%

 5 دانشگاه تربیت مدرس 22089 417/4%

 6 دانشگاه امیرکبیر 20852 170/4%

 7 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 18155 630/3%

 8 دانشگاه شیراز 16640 327/3%

 9 دانشگاه علم و صنعت ایران 16095 218/3%

 10 دانشگاه صنعتی اصفهان 15781 156/3%

 11 فردوسیدانشگاه  14469 893/2%

 12 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 12410 428/2%

 13 دانشگاه شهید بهشتی 12048 409/2%

 14 دانشگاه تبریز 11973 394/2%

 15 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 10876 175/2%

 16 دانشگاه علوم پزشکی ایران 10450 090/2%

 17 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 10154 030/2%

 18 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 9928 985/1%

 19 دانشگاه خواجه نصیر طوسی 8906 781/1%

 20 دانشگاه اصفهان 7789 558/1%

 21 دانشگاه پیام نور 6606 321/1%

 22 دانشگاه گیالن 6532 306/1%

 23 دانشگاه رازی 6482 296/1%

 24 دانشگاه بوعلی سینا 5958 131/1%

 25 دانشگاه ارومیه 5837 076/1%

 مجموع 435326 84/86%

 

-وب ـاهپایگ در ارومیه دانـشگاه علمـی ئتیه اعضای علمی تولیدات میزان و رشد روند تعیینب.

 ( 201-1982) زمانی بازه در آوساینس

 ینسساآوجداگانه در پایگاه اطالعاتی وب صورتبهجهت بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشگاه ارومیه، 

مجموع تولیدات علمی نمایه شده این  شد،مشاهده  1که در جدو   گونههمانجستجو و مورد بررسی قرار گرفت. 

آوساینس . اولین مقاله نمایه شده دانشگاه ارومیه در پایگاه وباستعدد  5837آوساینس دانشگاه در پایگاه وب

رشد  (میالدی 1998شمسی ) 1377سا  . تعداد تولیدات علمی در استمیالدی(  1982شمسی ) 1361در سا  

ت. همچنین نرخ رشد تولیدات علمی دانشگاه ارومیه به سیر صعودی ادامه داشته اس بعدازآنبیشتری داشته و 

 : شد برده بکار زیر فرمو  رشد نرخ محاسبه تفکیک سا  نشان داده شده است. برای

G=(X_t-X_(t-1))/X_(t-1) ×100 (Mokhtari & et.al, 2017). 
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G علمی، تولیدات رشد نرخX_t دوره در علمی تولیدات تعداد t ،(X (t-1 دوره در علمی تولیدات تعداد t-1 

 .(2)جدو  
 سال برحسب ارومیه دانشگاه علمی تولیدات درصد و فراوانی توزیع: 2جدول 

 

نرخ 

 رشد
درصد 

 از کل

تعداد 

 انتشارات

سال 

 انتشار
 ردیف

نرخ 

 رشد
درصد از 

 کل

تعداد 

 انتشارات

سال 

 انتشار
 ردیف

11/1

1 

 1 1982 1 %02/0 ناچیز 20 2001 10 17/0%

 2 1983 1 %02/0 ناچیز 21 2002 36 61/0% 60/2

78/2 63/0% 37 2003 22 0 0 0 1984 3 

32/2

4 

78/0% 46 2004 23 0 0 0 1985 4 

35/5

4 

 5 1986 1 %02/0 ناچیز 24 2005 71 21/1%

72/1

9 

 6 1987 1 %02/0 ناچیز 25 2006 85 45/1%

18/6

1 

 7 1988 1 %02/0 ناچیز 26 2007 137 33/2%

11/5

- 

22/2% 130 2008 27 0 0 0 1989 8 

92/4

6 

25/3% 191 2009 28 0 0 0 1990 9 

99/2

1 

 10 1991 5 %08/0 ناچیز 29 2010 233 97/3%

61/2

9 

 11 1992 2 %03/0 ناچیز 30 2011 302 15/5%

23/1

6 

 12 1993 3 %05/0 ناچیز 31 2012 351 98/5%

 13 1994 4 %07/0 ناچیز 32 2013 380 47/6% 26/8

26/1

0 

 14 1995 5 %09/0 ناچیز 33 2014 419 14/7%

05/2

0 

 15 1996 6 %10/0 ناچیز 34 2015 503 57/8%

28/1

9 

22/10% 600 2016 35 0 0 0 1997 16 

5/14 70/11% 687 2017 36 100 20/0% 12 1998 17 

84/6 50/12% 734 2018 37 33/33- 14/0% 8 1999 18 

03/1

7 

63/14% 859 2019 38 5/12 15/0% 9 2000 19 

 

 طو  در اما گرفت بیشتری سرعت علمی تولیدات انتشار تعداد 2002 سا  از ،2های جدو  داده بر اساس

 علمی تولیدات مجدداً 1996 سا  تا 1991 سا  از ولی داشت، نزولی سیر مقاالت رشد 1985 و 1984 هایسا 

توان بیان است. می نداشته علمی تولید هیچ ارومیه دانشگاه1997 سا  در ولیاست.  خودگرفته به صعودی رشد

 های اخیر روندزیادی بوده است، اما در سا  ییفرازوفرودهاداشت نرخ رشد تولیدات علمی دانشگاه ارومیه دارای 

 صعودی و ثابتی داشته است.
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 زبان و مدرک انواع لحاظ به ارومیه دانشگاه علمی تولیدات توزیع بررسیج.

شده  ارائه 3که در جدو   رکورد 5837 از مجموع دهد کهمی نشان ساینسآووبهای حاصل از پایگاه داده 

های کتاب و به مقاله داده و بلش مربوط آن کمترین مدارک مربوط به مقاالت بوده و درصد 85 حدود است.

 بر را خود تمرکز ارومیه بیشترین دانشگاه علمی ئتیه اعضای که گرفت نتیجه توانمی باشد.متن بیوگرافی می

 هامروری و چکیده همایش مقاالت انتشار مقاالت کنفرانس، به ترتیب به بعدازآن و اندگذاشته مقاالت تولید

 اند.پرداخته
 علمی دانشگاه ارومیه: توزیع فراوانی و درصد قالب تولیدات 3جدول 

 نوع مدرک تعداد درصد از کل تولیدات علمی

 مقاله 5174 64/88%

 مقاالت کنفرانس و همایش 438 50/7%

 مقاله مروری 94 61/1%

 چکیده همایش ها 58 99/0%

 نقد و بررسی کتاب 40 69/0%

 تصحیحات و اضافات 34 58/0%

 دسترسی اولیه )زودآیند( 23 39/0%

 انتشار مجدد 11 19/0%

 مقاالت استردادی یا سلب اعتباری 11 19/0%

 مطالب ویرایشی 9 15/0%

 یادداشت 5 09/0%

 نامه 4 07/0%

 متن بیوگرافی 1 02/0%

 های کتاببلش 1 02/0%

 1مقاله داده 1 02/0%

 

دات علمی به تولی ، بیشترین توزیعدهندها نشان میهمچنین بررسی تولیدات علمی دانشگاه بر اساس زبان داده

درصد از کل  05/0عدد،  3زبان فارسی با تعداد  همچنین مقاالت با .درصد اختصاص دارد 9/99زبان انگلیسی با 

 .(4جدو  اند )را به خود اختصاص دادهیک مدرک  هرکدامهای عربی و ترکی و زبان شودمدارک را شامل می

 
 علمی دانشگاه ارومیه: توزیع فراوانی و درصد زبان تولیدات 4جدول 

 ردیف نوع زبان تعداد درصد از کل

 1 انگلیسی 5831 90/99%

 2 فارسی 3 05/0%

 3 عربی 1 02/0%

 4 ترکی 1 02/0%

 5 نامشلص 1 02/0%

                                                           
1. Data paper 
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 آوساینسوب پایگاه در ارومیه دانشگاه علمی تولیدات بیشترین دارای موضوعی هایحوزه تعیین.د

درصد از کل  25حدود  کهیطوربه، (5)جدو   استبیشترین تولیدات علمی دانشگاه ارومیه در حوزه مهندسی 

دهند. بعد از مهندسی حوزه شیمی تولیدات علمی تولیدات علمی این دانشگاه را مقاالت مهندسی تشکیل می

های دهد. رشتهرا به خود اختصاص می هیارومدرصد از تولیدات علمی دانشگاه  16بیشتری دارد، این حوزه 

درصد از تولیدات علمی ایرانی  23حدود  همچنینهای بعدی قرار دارند. کشاورزی، فیزیک و دامپزشکی در رتبه

لمی با بیشترین تولیدات ع را به خود اختصاص داده است. پس از رشته مهندسی، موضوع شیمی دومین حوزه علمی

های بعدی قرار دارند. که دانشگاه ارومیه فیزیک، علوم کامپیوتر، علم مواد در رتبهموضوعی  یهاحوزه. بوده است

 نیز از این امر مستثنی نیست.

 ارومیه دانشگاه علمی تولیدات برتر موضوعی حوزه وپنجستیب: 5 جدول

درصد از 

 کل

ردی حوزه موضوعی تعداد

 1 مهندسی 1453 %89/24 ف

 2 شیمی 952 31/16%

 3 کشاورزی 392 72/6%

 4 فیزیک 338 79/5%

 5 دامپزشکی 293 02/5%

 6 علم مواد 290 97/4%

 7 علوم کامپیوتر 289 95/4%

 8 صنایع غذایی 270 63/4%

 9 ریاضی 248 25/4%

 10 سایرفناوری علوم و  247 23/4%

 

 ارومیه دانشگاه علمی تولیدات انتشار نرخ بیشترین با مجالتی تعیینه.

 Veterinaryشود بیشترین مقاالت دانشگاه ارومیه در مجله علمی )مشاهده می 6 که در جدو  گونههمان

Research Forum که یکی از مجالت دانشگاه ارومیه است، منتشر شده است. حوزه موضوعی این مجله )

 Energy Conversion And مربوط به نشریه 181/7دامپزشکی است. همچنین باالترین ضریب تأثیر 

Management   مقاله از دانشگاه ارومیه را منتشر کرده است. این مجله در حوزه موضوعی  36است که تاکنون

مجله برتر با بیشترین انتشارات را نشان  10،  6جدو  کند.مهندسی( مقاالت را منتشر می) یانرژتبدیل و مدیریت 

 دهد.می
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 مجله علمی دارای بیشترین تولیدات علمی دانشگاه ارومیه ده:  6جدول 

سایت  کشور عنوان مجله ردیف

 اسکور

ایمپکت  چارک

 فاکتور

درصد 

 از کل

تعداد 

 مدارک

1 Veterinary Research 

Forum 
 Q4 893/0 23/1% 72 3/0 ایران

2 Iranian Conference on 

Electrical Engineering 
 70 %20/1 - - - ایران

3 International Journal of 

Engineering 
 Q1 611/0 96/0% 56 - ایران

4 Journal Of the Chinese 

Chemical Society 
 Q3 188/1 93/0% 54 12/1 چین

5 Journal Of the Iranian 

Chemical Society 
 Q2 742/1 86/0% 50 16/1 ایران

6 Energy 20/6 نانگلستا Q1 082/6 67/0% 39 

7 Journal Of Animal and 

Veterinary Advances 
 38 %65/0 - - - آمریکا

8 Energy Conversion and 

Management 
 Q1 181/7 62/0% 36 87/7 نانگلستا

9 Aeu International Journal 

of Electronics and 

Communications 

 Q1 853/2 60/0% 35 40/3 آلمان

10 Journal Of Agricultural 

Science and Technology 
 Q2 828/0 60/0% 35 09/1 ایران

 

 ارومیه دانشگاه پژوهشگران یالمللنیب و ملی هایتعیین میزان همکاریو.

 همکاری 634 با آزاد را با دانشگاه همکاری ارومیه بیشترین حاکی از آن است که دانشگاه 7 های جدو یافته

 علوم تهران، دانشگاه دانشگاه تبریز و دانشگاه ترتیب به بعدازآن و است داشته مقاله 5837 مجموع از مقاله

 اند.را در زمینه همکاری با دانشگاه ارومیه به خود اختصاص داده چهارمهای دوم تا تبریز رتبه پزشکی
 

 های ایرانی: همکاری دانشگاه ارومیه با سازمان7 جدول

ردی نام سازمان تعداد درصد از کل

 1 دانشگاه آزاد اسالمی 634 %86/10 ف

 2 دانشگاه تبریز 352 04/6%

 3 دانشگاه تهران 274 69/4%

 4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 164 81/2%

 5 دانشگاه صنعتی ارومیه 128 19/2%

 6 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 122 09/2%

 7 دانشگاه پیام نور 114 95/1%

 8 دانشگاه تربیت مدرس 103 77/1%

 9 دانشگاه صنعتی شریف 77 32/1%

 10 مالزی یفنّاوردانشگاه  70 20/1%
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 که بیشترین المللی به ترتیبهای بینو درصد همکاری یفیتألهمکشورها، تعداد مدارک ، 8 جدو  در

المللی دانشگاه ارومیه با ایاالت بیشترین همکاری بین شده است. ارائه، اندداشته ارومیه دانشگاه با را همکاری

درصد(، کشور  85/1با )درصد( و کشور ترکیه  85/1با کشورکانادا ) بعدازآندرصد( است و  59/2متحده آمریکا )

 درصد( است. 68/1درصد( و کشور مالزی ) 80/1) ایاسترال

 
 بر اساس کشور با دانشگاه ارومیهالمللی های بینهمکاریمیزان : 8 جدول

 ردیف نام کشور تعداد مدرک درصد از کل

 1 آمریکا 151 59/2%

 2 کانادا 108 85/1%

 2 ترکیه 108 85/1%

 3 استرالیا 105 80/1%

 4 مالزی 98 85/1%

 5 انگلستان 79 35/1%

 6 اسپانیا 57 98/0%

 7 فرانسه 54 93/0%

 8 هلند 52 89/0%

 9 آلمان 50 86/0%

 10 ایتالیا 49 84/0%

 

دهنده تعداد انتشارات علمی بیشتر و هر تر باشد نشانها بزرگ، هر چه اندازه دایره(1)تصویر  تألیفیدر نقشه هم

ل مشاهده طوری که در شکتألیفی بیشتر بین کشورهاست. همانمیزان هم دهندهنشانها بیشتر باشد چه ضلامت خط

مدرک(، کانادا و ترکیه در  191مریکا )آنشگاه ارومیه به ترتیب با کشور تألیفی پژوهشگران داشود بیشترین هممی

مدرک( در رتبه چهارم  96مدرک( و مالزی با ) 105در رتبه سوم استرالیا با ) ،مدرک( 108رتبه دوم هرکدام با )

 قرار دارد.

 
 کشورهای دارای بیشترین همکاری (Co-authorship) تألیفینقشه هم: 1 تصویر

 علمی با پژوهشگران دانشگاه ارومیه 
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 تعداد تولیدات علمی ازلحاظپرکارترین نویسندگان دانشگاه ارومیه تعیین ز.

شگاه نیا پرکارترین نویسنده دانسایت استلراج شده است، جواد نوریافزار هیست، که توسط نرم9 جدو  بر اساس

 قبادی، خیراهلل حدیدی، عبداهلل خوئی و قادر رضازادهارومیه شناخته شده است و بعد از ایشان به ترتیب چنگیز 

 که در جدو  مشلص طورهمانمیزان استنادات دریافتی،  ازنظر اند.های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهمقام

نیا و آوساینس به ترتیب جواد نوریتعداد کل استنادهای جهانی بازیابی شده از پایگاه وب بر اساسشده است 

خلیل فرهادی، چنگیز قبادی و قادر رضازاده پراستنادترین نویسندگان دانشگاه ارومیه هستند و در استنادات محلی 

 باشند.ن استنادات مینیا دارای بیشتریزاده و نوریزاده و حسنرضازاده و خلفی و شادجو و زینی

 

 : نویسندگان پرکار دانشگاه ارومیه9 جدول

اچ 

 ایندکس

استنادات 

بدون 

 خوداستنادی

تعداد 

 استنادات

تعداد 

 مدارک

حوزه 

 موضوعی

 ردیف نویسندگان

 1 جواد نوری نیا مهندسی 194 2203 1901 24

 2 چنگیز قبادی مهندسی 189 2129 1887 23

 3 خیراهلل حدیدی مهندسی 135 514 418 11

 4 عبداهلل خویی مهندسی 132 569 469 12

 5 قادر رضازاده مهندسی 130 1857 1497 24

 6 خلیل فرهادی شیمی 128 2112 2010 24

 7 بهزاد زینی زاده شیمی 110 1330 968 21

 8 صمد جعفرمدار مهندسی 107 980 855 19

 9 جبار خلفی شیمی 95 739 409 15

رضا درویش  کشاورزی 81 541 455 10

 زاده

10 

مشاهده  2تصویر که در  یطورهماناست.  ارائه شده 2 تصویرنویسندگان دانشگاه ارومیه در  یفیتألهمنقشه 

های در خوشه خوشه اصلی تشکیل شده است. 6از  ارومیهتألیفی پرکارترین نویسندگان دانشگاه شود نقشه هممی

 مهندسی و فیزیک( نیز تشکیل شده است غالباً) یموضوعهای ملتلف حوزهای که از نویسندگان نارنجی و قهوه

نیا از حوزه دامپزشکی مدرک در هسته خوشه قرار گرفته است. در خوشه قرمز حسن مالکی 194جواد نوری نیا با 

در مدرک  128مدرک در هسته خوشه قرار گرفته است. در خوسه سبز نیز خلیل فرهادی از حوزه شیمی با  80با 

مدرک را در مرکز  130هسته خوشه واقع شده است. خوشه آبی که مربوط به حوزه مهندسی است قادر رضازاده با 

مدرک هسته این  76که ماهرخ شایسته با  شودیمهسته واقع شده است. هسته زرد نیز مربوط به علوم کامپیوتر 

 خوشه را تشکیل داده است.
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 ( پراستنادترین نویسندگان دانشگاه ارومیهCo-authorshipتألیفی ): نقشه هم2تصویر 

 

 روند استنادی دانشگاه ارومیهتعیین ح.

از ابتدای  CRExplorerافزار روند استنادات دریافتی تولیدات علمی دانشگاه ارومیه با استفاده از نرم 1 نمودار

های تولیدات پراستنادترین سا  2014و  2013 بعدازآنو  2016دهد که سا  نشان میرا  2019تا پایان سا   1986

 یآرامبه 1990علمی دانشگاه ارومیه هستند. در حالت کلی روند افزایشی استنادات دریافتی مقاالت دانشگاه از سا  

با کمی  2016داری افزایش یافته و تا سا  معنی صورتبه 2004شروع شده است. از سوی دیگر این روند از سا  

، 1987های روند نزولی شده است. کمترین میزان استناد در سا  2017ی صعودی داشته است و از نوسان روند

بوده است. البته الزم به ذکر است که دوره  2016استناد در سا   4602با صفر استناد و بیشترین میزان یعنی  1988

های اخیر زمان و مقاالت سا  (. درنتیجه مدارک1392باروری استناد حداقل دو سا  است )شجاعی و جوکار، 

بر است بنابراین انتظار روند دریافت استناد مقاالت فرآیندی زمان کهییازآنجااند. کمی برای دریافت استناد داشته

 های اخیر افزایش یابند.رود استنادات دریافتی مقاالت سا می

 
 : روند استنادات دریافتی تولیدات علمی دانشگاه ارومیه 1نمودار 
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-هیست زارافنرماستنادات محلی و جهانی با استفاده از خروجی  روند استنادی دانشگاه ارومیه بر اساسهمچنین 

 علمی تولیدات هایسا  پراستنادترین 2017 و ،2014 ،2013 سا  بعدازآن و 2016سا  دهد نشان می سایت

تعداد استنادات جهانی  بر اساسسایت افزار هیستهای بازیابی شده در نرمسا است.  بوده ارومیه دانشگاه

(TGCSمرتب می )(.2)نمودار  شود 
 

 
علمی  تئیهتولیدات علمی اعضای  خط نارجی( و جهانی)خط آبی() یمحل استنادهای دریافتینرخ : 2نمودار 

 دانشگاه ارومیه بر اساس سال
 

مدرک  4624مدرک منتشرشده دانشگاه ارومیه، تعداد  5837از دهد نشان می افزارنرمهمچنین نتایج خروجی 

 هیاروممدرک تولید علمی دانشگاه  1213توان گفت اند. میاستناد دریافت کرده 1یا بیشتر از  1درصد(  21/79)

مدرک دانشگاه،  3726اند. در مجموع، به تعداد درصدِ انتشارات( تاکنون هیچ استنادی دریافت نکرده 79/21)

 45/0)مدرک  26استناد است. همچنین تعداد  45/8بار استناد شده است. میانگین استناد به ازای هر مدرک  49650

  اند.استناد دریافت کرده 100درصد( بیشتر از 

زاده ای فرجهدهد. بر این اساس مقالهدر دانشگاه ارومیه را نشان می باالو با استناد  رگذاریتأثاله مق ده ،10جدو  

 سه مقاله برتر در این زمینه هستند. 2012و فرهادی  2011، قائدی 2007
 مقاالت اثرگذار و پراستناد دانشگاه ارومیه :10 جدول
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Chromatography-

Diode Array 

Detection as An 

Efficient and 
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Technique for 

Determination of 

Antioxidants 

Q1 203 2012 Sensors And 

Actuators B-

Chemical 

Farhadi, K; 

Forough, M; 

Molaei, R; 

Hajizadeh, S; 

Rafipour, A 

Highly Selective 
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Colorimetric 

Sensor Using 
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Nanoparticles 

3 
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Science and 

Technology 
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Characterization 
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4 

Q1 185 2008 Ieee 
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Technology 

Yousefi, S; 

Altman, E; El-

Azouzi, R; 

Fathy, M 

Analytical Model 

for Connectivity 
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Hoc Networks 

5 

Q1 176 2016 Chemical 

Engineering 

Journal 

Bet-moushoul, 

E; 
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Y; Farhadi, K; 

Tabatabaei, M 

Tio2 

Nanocomposite 

Based Polymeric 

Membranes: A 

Review on 

Performance 
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Applications in 
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Q2 154 2012 Immunology 

Letters 

Mokarizadeh, 

A; Delirezh, N; 

Morshedi, A; 

Mosayebi, G; 
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Stem Cells: 
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7 

Q1 155 2010 Trends In 

Food Science 
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Technology 
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Impact Of 
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Physiology of 
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8 

Q2 147 2006 Microsystem 

Technologies-

Micro-and 

Nanosystems-
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Storage and 
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Systems 

Rezazadeh, G; 

Tahmasebi, A; 

Zubstov, M 

Application Of 

Piezoelectric 
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Controlling of 
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Q1 148 2005 Sensors And 

Actuators A-
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Teymoori, 

MM; 

Abbaspour-

Sani, E 

Design And 

Simulation of a 

Novel 

Electrostatic 

Peristaltic 

Micromachined 

Pump for Drug 

Delivery 

Applications 
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 یموضوع یهاحوزه برحسب ارومیه دانشگاه علمی ئتیه اعضای علمی تولیدات بندیخوشه.ط

خوشه تشکیل  5شود نقشه تولیدات علمی دانشگاه ارومیه از مشاهده می 6 که در شکلطور برای بررسی و همان

 ,acid ،adsorption,behaviorکه با رنگ قرمز مشلص است و شامل اصطالحاتی نظیر  شده است. خوشه او 

catalyst خوشه دوم با رنگ سبز شامل باشدمیفیزیک و شیمی  خوشه این برای عنوان و بهترینباشد می .

نی و ف خوشه این برای عنوان و بهترین شودیم exergy,energy , design,  algorithm نظیر یاصطالحات

 ,mice, apoptosis هایی مانند،. خوشه سوم که با رنگ آبی مشلص شده شامل کلیدواژهاستمهندسی 

oxidative stress,expression، rats دی . خوشه بعاستعلوم پزشکی خوشه این برای عنوان و بهترینباشد می

 ,growth, antioxidant activity, invitroهای مشلص شده است و شامل کلیدواژه زردکه با رنگ 

quality, plant الحات با اصطنیز  رنگبنفشکشاورزی است. خوشه  خوشه این برای عنوان و بهترینباشد می

sheep , prevalence, Iran طور که ازهمان .استحوزه دامپزشکی  خوشه این برای عنوان باشد و بهترینمی 

هایی هستند که دارای کمترین تولید علمی پیداست حوزه علوم انسانی و هنر از حوزهذیل  های تصویرخوشه

در هر حوزه استفاده  نظرانصاحبها از راهنمایی گذاری این خوشهبرای نامسازد می خاطرنشان ضمناً باشند.می

 شد.
 

 
حصیلی های تحوزه برحسبعلمی دانشگاه ارومیه  ئتیهبندی تولیدات علمی اعضای خوشه :6 شکل

 های آموزشیگروه
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 گیریو نتیجه بحث .5

 یشمس 1398تا  1361های علمی دانشگاه ارومیه طی سا  ئتیهحاضر وضعیت تولیدات علمی اعضای  پژوهشدر 

- میالدی( مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش آن پیمایشی و از نوع توصیفی 1982-2019)

علمی دانشگاه ارومیه تشکیل دادند که حداقل  ئتیهرا تمامی اعضای  یموردبررستحلیلی بوده است. جامعة آماری 

تا  1361آوساینس دارند. تعداد تولیدات علمی دانشگاه ارومیه از سا  یک مدرک نمایه شده در پایگاه داده وب

که حدود مدرک  5837آوساینس نمایه شده است به تعداد میالدی( در پایگاه وب 2019-1982شمسی) 1398سا  

. در حالت کلی روند انتشار تولیدات علمی شودعلمی کشور در این پایگاه را شامل میاز کل تولیدات  08/1%

علمی  هایسیر صعودی داشته است. دانشگاه ارومیه در بین نهادها و سازمان یموردبررسهای دانشگاه ارومیه در سا 

 .ته خود اختصاص داده اسکشور جمهوری اسالمی ایران از حیث تعداد تولیدات علمی، جایگاه بیست و پنجم را ب

مقاله، مقاالت کنفرانس و همایش، مقاله مدرک )نوع  3بیشترین تولیدات علمی دانشگاه ارومیه مربوط به 

درصد مربوط به  9/99نوع زبان زنده دنیا )انگلیسی، فارسی، عربی و ترکی( منتشر شده است که  4مروری( و به 

( و طالچی 1386(؛ عصاره و قاضی زاده )1385زبان انگلیسی است. در این زمینه نوری، نوروزی و میرزایی )

اند. علت این امر شاید ناشی از این ود منبع اطالعاتی غالب را مقاله پژوهشی برشمردههای خ( نیز در پژوهش1387)

افته های انجام یعلمی، وقت بیشتری را صرف نوشتن مقاالت مستلرج از پژوهش ئتیهباشد که اعضای  مسئله

 میزان تولیدات ظرازنهای آموزشی برتر پژوهش، گروه اهدافهای حاصل از کنند. همچنین با توجه به یافتهمی

اد کار ، بروندجهیدرنتکنند و های آزمایشگاهی میعلمی مانند شیمی، بیشترین وقت خود را صرف انجام پژوهش

جه به ، با توموردمطالعههای اطالعاتی معتبری مانند پایگاه پژوهشی خواهد بود. از طرفی در پایگاه-مقاله علمی

شرایط خاص و معیارهای باالیی که برای نمایه شدن مجالت وجود دارد، قاعدتاً باید مجالتی انتلاب شود که 

شتری پژوهشی از اقبا  بی-، در چنین مجالتی پذیرش مقاالت علمیجهیدرنتدارای کیفیت علمی باالیی باشند. 

 .استدانشگاه ارومیه مربوط به حوزه مهندسی  پرکارترین حوزه موضوعی تولیدات علمی برخوردار هستند.

وزه مهندسی علمی ح ئتیهعلمی دانشگاه ارومیه از متلصصین و اعضای  ئتیهپرکارترین و پراستنادترین اعضای 

علمی دانشگاه ارومیه تمایل زیادی به همکاری گروهی در انتشار  ئتیهاعضای های علمی همکاری ازنظر .هستند

بیشترین همکاری سازمانی دانشگاه ارومیه در داخل کشور با دانشگاه آزاد اسالمی  نیبنیدراتولیدات علمی دارند و 

 .دا دارداالمللی دانشگاه ارومیه باالترین همکاری علمی را با پژوهشگران کشور آمریکا و کاندر حوزه بین .است

های ایران را بررسی های علمی کل دانشگاهز در پژوهش خود که همکاری( نی2019) یملتار( و 2020) یدوالن

کلی  طورهب های علمی ایران در رتبه او  با آمریکا و بعد کانادا بوده است.دریافتند که بیشترین همکاری اندکرده

بیشتر کشورهای پیشرفته از لحاظ امکانات و نیروی انسانی متلصص در امر  لیپتانسرسد با توجه به به نظر می

که  باال باشند ذکرشدهالمللی کشورهای شاخصی مانند موارد های بینپژوهش کشورهای مطرح در قبو  همکاری

تصاعدی افزایش خواهد داد.  صورتبهدر حوزه پژوهش  شیازپشیبخود رتبه همان کشورها را  نوبهبهاین امر 

نیا پرکارترین نویسنده دانشگاه ارومیه شناخته شده است و بعد از ایشان به ترتیب چنگیز قبادی، خیراهلل جواد نوری

ان پراستنادترین نویسندگ اند.های دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادهحدیدی، عبداهلل خوئی و قادر رضازاده مقام

نیا و خلیل فرهادی، چنگیز قبادی و قادر رضازاده هستند و در استنادات جهانی جواد نوری دانشگاه ارومیه در
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نیا زاده و جواد نوریاستنادات محلی قادر رضازاده و جبار خلفی و نسرین شادجو و بهزاد زینی زاده و محمد حسن

های علمی ن ارزیابی همکاری( نیز در پژوهش خود با عنوا1397دبیری ) باشند.دارای بیشترین استنادات می

-2000ای هپژوهشگران ایران در حوزه علم و فناوری میکروالکترونیک در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس طی سا 

دریافت که از میان پژوهشگران ایرانی حدیدی و خوئی از دانشگاه ارومیه و نوی از دانشگاه شهید بهشتی از  2017

 2014و  2013 هایسا  بعدازآنو  2016سا   میکروالکترونیک( بودند. ) یمهندسنویسندگان در حوزه  نیترفعا 

تی توان گفت روند استنادات دریافهای تولیدات علمی دانشگاه ارومیه است. میپراستنادترین سا به ترتیب 

کاهش استنادات دیده  بعدازآنرشد صعودی داشته و  2016تا سا   1982تولیدات علمی دانشگاه ارومیه از سا  

د باشمی دو سا های اخیر که نرسیدن به سن دوره باروری مقاالت سا توان علت آن را به جهت میشود که می

بیشترین تولیدات علمی دانشگاه ارومیه به ترتیب حوزه فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی،  .است

هایی هستند که دارای کمترین تولید زه علوم انسانی و هنر از حوزه. حواستعلوم پزشکی و علوم انسانی و هنر 

 باشند. علمی می

، ای و آزمایشی بودن علوم تجربیگیری از آن جهت معقو  است که به علت ماهیت جهانی و مشاهدهاین نتیجه

گران در تایج پژوهشنظر داشته و درصدد تحقیق در آن زمینه هستند و از نمحققان در مورد موضوع پژوهشی اتفاق

شوند؛ اما مسائل علوم اجتماعی و خاصه علوم انسانی بستگی به  فرهنگ، خاستگاه محلی مند میسراسر جهان بهره

 وردتوجهمنظرات محققان علوم انسانی ماهیت کامالً محلی، ملی یا مذهبی داشته باشند و  رونیازاای دارند. و منطقه

ها نباشند. علوم انسانی غرب مبتنی بر ها و مذهبو موضوع تحقیق دیگر همکاران آنان در سایر مناطق، فرهنگ

این حوزه  ، بیشتر تولیدات علمی دررونیازادیگری است؛ مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است.  ینیبجهان

 کم است. در مجالت خارج از کشور منتشرشدهلیسی و شود و تولیدات علمی به زبان انگنیز به زبان ملی نوشته می

توان عالوه بر دالیل فوق، دالیل سیاسی و در نتیجه عدم پذیرش مقاالت حوزه علوم انسانی را در مجالت البته می

المللی را نیز مفروض دانست که تحلیل علل و عوامل آن خارج از حوصله و تلصص نویسندگان مقاله حاضر بین

گیری ملی، باید به معیارهای ملی، های دارای جهتسنجی برای حوزههای علمدر ارزیابی شاخص رونیازا است.

های پژوهشی ملی، فرهنگی و اجتماعی نیز توجه کرد. که این نتایج با یافته توسعهکیفیت کار علمی و نقش آن در 

های و هملوانی دارد. ولی با یافته (1390(، میرحسینی و وهابی )1384( و سامانیان )1395ملتاری و میرزایی )

گرایش  کهییازآنجا هملوانی ندارد.( 2019) یملتار( و 2020)) یدوالن،(1389عصاره، قانع و رحمانی سفیدویه )

های گیری ملی برحسب رشتهملی در مجالت علوم اجتماعی و علوم انسانی بیشتر از علوم تجربی است. جهت

 دهند؛ ولی در مجموع، گرایش ملی این مجالت نشانگر غلبهرا نشان می ییفرازوفرودهاملتلف این دو قلمرو 

های ای در علوم اجتماعی و علوم انسانی است و تأییدی بر این مدعاست که در رشتهپژوهش ملی و منطقه جبهه

گی حاکمیت دارد. در فرهنمحور و درونی علمی اجتماعای و رویکردهای توسعهملی و منطقه مسائلاین علوم، 

علمی و میزان  ها در پیشرفت و توسعهچنین شرایطی، تکیه و تأکید بر مسائلی چون نقش پژوهش علمی این رشته

 علوم تجربی اندازه گرفت و برمبنای آن مانندبهتوان را نمی هاآناندرکاران تألیف و تحقیق در مشارکت دست

های نشر و استنادی مناسب ملی و زبانی )داخلی( و اساس قرار دادن ، ایجاد پایگاهنیبنابراگیری کرد. تصمیم

و  تاریملاست )تر تر و متعاد ها منطقیسنجی برای این حوزههای علمها در تفسیر شاخصبرونداد این پایگاه
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می عل ئتیهیر اعضای های اخحاکی از آن است که در سا بررسی تولیدات علمی از منظر دیگر  .(1395، میرزائی

توان علت این امر را اند. میدانشگاه ارومیه تمایل بیشتری به چاپ مقاالت علمی خود در مجالت خارجی داشته

ت المللی، بیشتر بودن امتیاز چاپ مقاله در مجالهای ملی برای افزایش انتشارات کشور ایران در سطح بینسیاست

این  های اطالعاتی معتبر بیان کرد. درت خارجی برای نمایه شدن در پایگاهمعتبر خارجی و باالتر بودن شانس مجال

های خود ( نیز در پژوهش1387( و طالچی )1386زاده )(؛ عصاره و قاضی1385زمینه نوری، نوروزی و میرزایی )

در  انجام پژوهشاند. علت این امر شاید ناشی از فراهم بودن محیط منبع اطالعاتی غالب را مقاله پژوهشی برشمرده

کر این ذهمچنین  علمی باشد. ئتیهدانشگاه، اهمیت ویژه مقاله علمی پژوهشی و نیز میزان امتیاز آن برای اعضای 

الت المللی و باالتر بودن امتیاز چاپ مقاله در مجنکته الزم است که سیاست افزایش انتشارات کشور در سطح بین

توجه  جهیدرنتعلمی برای افزایش تولیدات علمی و  ئتیهبین اعضای  توانند باعث ایجاد نوعی رقابتخارجی می

هم  هانآبیشتر به جنبة کمی تولیدات علمی شوند. بنابراین بهتر است در کنار افزایش کمی تولیدات علمی، کیفیت 

 مورد توجه قرار گیرد. 

که این مقاله مربوط به حوزه  استمیالدی  1982اولین تولید علمی دانشگاه ارومیه با یک مدرک در سا  

(. 2 جدو است )افزایش یافته  یتوجهقابلتعداد تولیدات علمی به میزان  1991باشد. در سا  مهندسی مکانیک می

های نگاشت 1999شده و رشد خوبی داشته است. در سا   یدورقممیزان تولید علمی دانشگاه ارومیه  1998در سا  

روند رو به رشدی را طی کرده است، فقط در  2019تا سا   2002ه است اما از سا  علمی دانشگاه ارومیه افت داشت

آوساینس با نوعی افزایش و کاهش در پایگاه وب کهیطوربه. کنیمکمی افت تولید علم را مشاهده می 2008سا  

اه سا  در این پایگ نامتعاد  در روند تولیدات علمی روبرو بودیم. به طور کل، نقطه اوج نرخ رشد تولیدات علمی

توان نتیجه گرفت که افزایش یا کاهش تعداد تولیدات علمی در این پایگاه از روند ثابتی ود. بنابراین می؛ 2002

شود، هرچند روند کلی سیر نسبتًا صعودی را نشان نظمی در این روند مشاهده میپیروی نکرده است و نوعی بی

باعث  های ملتلف ممکن استرسد. دالیل و بحرانو به دور از توجیه به نظر می انتظاررقابلیغداد. البته این نتایج 

اشد که در ها بکسب چنین نتایجی شود. شاید یکی از دالیل این امر، تعداد و نوع مجالت تحت پوشش این پایگاه

اپ موازات آن چاند. محدود بودن مجالت تحت پوشش پایگاه و به های زمانی ملتلفی به پایگاه اضافه شدهدوره

خی علمی دانشگاه ارومیه در بر ئتیهمقاالتی در مجالت دیگر خارج از حیطه پوشش پایگاه مذکور توسط اعضای 

نظمی در روند رشد باشد. همچنین میزان اعتبار پژوهشی دانشگاه و دالیل این بیدیگر  ازجملهها ممکن است سا 

ای ملتلف نیز این مجالت هم نکته قابل تأملی است که در هعلمی موجود دانشگاه در سا  ئتیهتعداد اعضای 

ی علمی یا به دانشگاه دیگر ئتیهها ممکن است تعداد متفاوتی از اعضای این زمینه مؤثر است )در برخی از سا 

ی الیل دیگرد ازجملهها نیز منتقل و یا برای ادامه تحصیل مأمور به تحصیل شده باشند(. قدمت و اعتبار این پایگاه

 اتبمربهساینس آوواقع شود؛ به طور مثا  پذیرش مقاله در پایگاه اطالعاتی وب موردتوجهتواند است که می

 دشوارتر از اسکوپوس است.

 ها در سا  مقصدساینس بیانگر این است که، تعداد پژوهشآودر کل، روند تولیدات علمی در پایگاه وب

د و رغبت انتر شدهعلمی فعا  ئتیهآن است که اعضای  دهندهنشاننسبت به سا  مبدأ چند برابر شده است و این 

به نتیجه  (،1992اند. در این راستا بردونس، گارسیا و باریگون )المللی پیدا کردهبیشتری به نوشتن مقاله در سطح بین
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، های مهندسی، شیمیهای موضوعی در دانشگاه ارومیه مربوط به رشتهپرکارترین حوزه مشابه دست یافتند.

ا شامل میهای او  تا هفتم رکشاورزی، فیزیک، دامپزشکی، علم مواد و علوم کامپیوتر است که به ترتیب رتبه

های های موضوعی در نمایهیات تحت پوشش این حوزهتواند ناشی از تعداد نشرشوند. یکی از دالیل این امر می

ع به رو است. در مجموهای موضوعی با شرایط بهتری روبهاستنادی باشد. بنابراین پذیرش مقاالت در این حوزه

 پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی نسبت به ژهیوبهها، رسد با توجه به قدمت ایجاد این رشتهنظر می

سائل ملموس م از سوی دیگردر دانشگاه ارومیه منجر به انتشار تعداد منابع علمی بیشتری شده است.  هاسایر حوزه

های تجربی در آنجا در این پرکاری م پژوهشهای متعدد برای انجاها، و وجود آزمایشگاهو عینی در این حوزه

شفیات مکن است به نوآوری در حوزه و کهای عینی و تجربی که گاهی متأثیر نباشد. انتشار نتایج این پژوهشبی

م انسانی تر مانند علوهای ناملموساز انتشار مقاله علمی پژوهشی در حوزه ترسهلجدید نیز منجر شده باشد، بسیار 

 های موضوعی شده استهمین امر باعث افزایش میزان استنادات دریافتی مقاالت این حوزه و علوم اجتماعی است

انتشار  ها درعلمی این رشته ئتیهرسد سطح زبانی اعضای . از سوی دیگر، به نظر میرسدمیکه معقو  به نظر 

های مل تحلیلو یا مک برخالفتواند البته این تحلیل می المللی نیز در این زمینه مؤثر باشد.نتایج در مجالت بین

مان دهد که با گذشت زنشان می های علمی پژوهشگران دانشگاه ارومیهبررسی روند همکاریسطور قبلی باشد. 

علمی دانشگاه ارومیه بیشتر شده است که علت  ئتیههای علمی گروهی در میان اعضای به همکاری یمندعالقه

نیاز به همکاری  جهیدرنتو  ایرشتههای علمی بینهای علوم و افزایش حوزهتر شدن حوزهاین امر تلصصی

فیت زیادی در کمیت و کی ریتأثتواند باشد که این عالقه میمی متلصصین ناهمگون در تولید مقاالت علمی

ای دارد، آمریکا در بین کشورهایی که دانشگاه ارومیه با آن همکاری علمی فشرده .تولیدات علمی داشته باشد

للی المرا به خود اختصاص داده است. با توجه به این باالترین درصد مشارکت بین %59/2بیشترین درصد یعنی 

 المللی پایین دانشگاه ارومیهدرصد است این امر حاکی از میزان مشارکت و همکاری بین 5/2دانشگاه ارومیه حدود 

اند که این نتیجه رسیده ( نیز در پژوهش خود به1394باشد که گلینی مقدم و طاهری )در امور علمی و تحقیقی می

های نتایج یافته .ترین سطح خود برخوردار بوده استهای ایران از پایینالمللی سازمانهای علمی بینهمکاری

 هملوانی دارد.( 2019) یملتار( و 2020) یدوالن( 1395صابر )های پژوهش حاضر با یافته

ه تصویر ای برای بهای بسیار بهینهو مصورسازی روش یسنجکتابهای ها و تکنیکدر پایان باید افزود روش

ایی با هباشند. انجام چنین پژوهشها، کشورها و حتی کل جهان میرسانی وضعیت علمی دانشگاهکشیدن و اطالع

ی تواند الگوی مناسبی براتر شدن هستند میدر حا  رشد و متنوع سرعتبهها و ابزارهای ملتلف که امروز روش

برای  یک نقشه راه عنوانبهتواند های میاز پژوهش گونهنیانتایج  مستمر تولیدات علم در جهان باشد.ارزیابی 

 های علم در کشور به کار روند.نقاط ضعف و قوت حوزه رصدو  رؤیت

 

 مآخذو  منابع .6
 گاهپای در آن انعکاس و اردبیلی محقق دانشگاه هیأت علمی یاعضا علمی تولیدات وضعیت تحلیل(. 1391) منیژه آذر،

 .طباطبایی عالمه دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان. (Web Of Science) اطالعاتی

https://www.virascience.com/thesis/672869/
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 بین آوساینسوب پایگاه در چمران شهید دانشگاه پژوهشگران علمی بروندادهای سنجش(. 1391) صدیقه جعفرزاده،
های شبکه تحلیل و ترسیم بر تأکید با و سنجیعلم هایشاخص براساس 2011 تا 1990 هایسال
 .اهواز چمران شهید دانشگاه. ارشد کارشناسی نامهپایان .آنها نویسندگیهم

 نانو حوزه علمی تولیدات استنادی هم و نویسندگی هم انتشار، وضعیت مطالعه(. 1390) محمدرضا خدادوست،
 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان. ایران اسالمی جمهوری

 دانشگاه علمی تولیدات نگاشتی تاریخ نقشه ترسیم و استنادی تحلیل(. 1392) عبدالرسول جوکار، و مریم، شجاعی،

 رسانیاطالع و کتابداری علوم) شناسی دانش. 2009 تا 2000 هایسال طی آوساینسوب پایگاه در اسالمی آزاد
 .35-19 ،(22)6 ،(اطالعات فناوری و

 دانشگاههیأت علمی  اعضای علمی تولیدات استنادیهم و نویسندگیهم انتشار، وضعیت طالعهم(. 1395) سمیرا صابر،
 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپایان. مدرس تربیت

 در یایران نویسندگان توسط شده منتشر و تولید پزشکی زیست و پزشکی اطالعات بررسی(.  1387. ) هایده طالچی،
 و مدیریت دانشکده ایران، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی، طرح ،1980- 94 هایسال طی خارجی هایمجله

 .پزشکی رسانیاطالع

 شیراز دانشگاه علمی هیأت اعضای علمی تولیدات( 1389) مهرزاد سفیدویه، رحمانی و محمدرضا قانع، فریده؛ عصاره،

 .127-104 ،(3) 21،کتاب فصلنامه  .1386-1379 سال در

 ایرانی پژوهشگران علمی همکاری ضریب و نویسندگیهم شبکه ترسیم(. 1394) پروین طاهری، و گلنسا، مقدم، گلینی

 .42-23 ،(3)1 ،شناسی دانش مطالعات فصلنامه. میالدی 2014 تا علوم استنادی نمایه در هوافضا حوزه در

 هایشاخص نگاه از انسانی علوم و اجتماعی علوم تجربی، علوم هایتفاوت(. 1395) عباس میرزایی، و حیدر، مختاری،

 .29-23 ،(1) 3 ،کاسپین سنجی علم مجله (. ISI) علمی اطالعات مؤسسه سنجیعلم

 یک تیپ داروسازی هایدانشکده علمی هیأت اعضای علمی تولیدات بررسی(. 1390) فتانه وهابی، و زهره میرحسینی،

 .372 -363(. 8) 19 ،سالمت اطالعات مدیریت. علمی اطالعات مؤسسه پایگاه در کشور
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