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Abstract 
Purpose: This study aimed to evaluate the scientific outputs of Azarbaijan Shahid 

Madani University, Tabriz University, and the Sahand University of Technology from 

1999 to 2018 Based on the WOS Database. 

Methodology: The present study was applied in a descriptive survey (with a 

Scientometrics approach). The research population was the indexed papers in WOS 

databases from 1999 to 2018. Data related to articles with the affiliations of 

(AD=Azarbaijan Shahid Madani University), (AD=Tabriz University), and 

(AD=Sahand University of Technology) were searched in the WOS. Then, the time 

limit for the scientific output was defined, and the final research was conducted. Lastly, 

Histcite and VOSViewer software were used to analyze the data and draw scientific 

maps. 

Findings: The results demonstrated that the WOS Database records indexed for the 

University of Tabriz, Azarbaijan Shahid Madani University, and Sahand University of 

Technology during the last twenty years (1999-2018) were 1723, 279, and 365, 

respectively. Of course, science production in chemistry at the University of Tabriz, 

Azarbaijan Shahid Madani University, and the Sahand University of Technology have 

confronted a decrease in 2018, 2017, and 2015, respectively.  

Conclusion: The growing trend of chemical science production in Tabriz University, 

Shahid Madani University of Azerbaijan, and the Sahand University of Technology 

from 1999 to 2018. Of course, in this field, science production in these three universities 

has been accompanied by a decrease during 2018, 2017, and 2015, respectively. 

Value: The present study has studied the scientific productions of Azarbaijan Shahid 

Madani University, Sahand University of Technology, and Tabriz University in the field 

of chemistry for the first time. 
Keywords: Scientific outputs, Scientometrics, Bibliometric, Citation analysis, Department 

of Chemistry 
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Extended Abstract 

Purpose 
This study aimed to evaluate the scientific outputs of Azarbaijan Shahid Madani University, 

Tabriz University, and the Sahand University of Technology Based on the WOS Database from 

1999 to 2018. 

Methodology 
The present study was applied in a descriptive survey (with a Scientometrics approach). The 

research population was the indexed papers in WOS databases from 1999 to 2018. Data related 

to articles with the affiliations of (AD=Azarbaijan Shahid Madani University), (AD=Tabriz 

University), and (AD=Sahand University of Technology) were searched in the WOS. Then, the 

time limit for the scientific output was defined, and the final research was conducted. Lastly, 

Histcite and VOSViewer software were used to analyze the data and draw scientific maps. 

Findings 
The results demonstrated that the WOS Database records indexed for the University of 

Tabriz, Azarbaijan Shahid Madani University, and Sahand University of Technology 

during the last twenty years (1999-2018) were 1723, 279, and 365, respectively (Table 1). 

Of course, science production in chemistry at the University of Tabriz, Azarbaijan Shahid 

Madani University, and the Sahand University of Technology have confronted a decrease 

in 2018, 2017, and 2015, respectively.  
 

 

Table 1. Part of the trend of science production in the University of Tabriz, 

Azarbaijan Shahid Madani University, and the Sahand University of Technology in 

the field of chemistry (1999 to 2018) 

Row 
Univ. 

 

 Year 

Azarbaijan Shahid 

Madani University 

University of 

 Tabriz 

Sahand University 

of Technology 

Freq. % Freq. % Freq. % 

1 2018 61 21% 209 12% 72 19.7% 

2 2017 55 19% 215 12.5% 60 16.5% 

3 2016 61 21% 198 11.5% 52 14.2% 

4 2015 57 20% 168 9.7% 38 10.4% 

5 2014 28 10% 108 6.2% 42 11.5% 

Iran's share of total chemistry 

articles published in the world (1999-

2018) = 61499 Records, Ranked 14th 

in the world (1.77%) 

Total number of chemistry articles 

published in the world (1999-2018) = 

3463934 records 

 

 

According to the findings, Azarbaijan Shahid Madani University had the most 

scientific cooperation of 27 works (9.5%) with the University of Tabriz in the science 

production in chemistry. The University of Tabriz also had the most rate with the Tabriz 

University of Medical Science with the output of 233 articles (13.5%), and the Sahand 

University of Technology had the most scientific cooperation for 22 articles (6%) with the 

Islamic Azad University of Tabriz in the production of chemistry science. 

As presented in Table 2, in the years 1999-2018, the first rank in the chemistry 

production was dedicated to Mohammad Taghi Zafarani Moattar in the University of 

Tabriz with 147 articles (8.5%), Jaber Jahanbin in Azarbajian Shahid Madani University 

with 40 articles (14.3%), and Mohammad Haghighi in the Sahand University of 

Technology with 79 articles (21%). The second and third place in the University of Tabriz 
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were assigned to Alireza Khataee (118 records) and Mir Ali Farajzadeh (109 documents). In the 

Azarbaijan Shahid Madani University, the second and third ranks belonged to Biook Habibi (26 

documents) and Zulfiqar Rezvani (26 documents). Also, Mehdi Salami Khalaji (34 documents) 

and Hossein Roghani Mamaqani (28 documents) were the second and third places of Sahand 

University of Technology, respectively.  

 
 

Table 2. The most prolific authors of the University of Tabriz, Azarbaijan Shahid 

Madani University, and the Sahand University of Technology in the field of 

chemistry (1999 to 2018) 

R
an

k
 

Azarbaijan Shahid 

Madani University 
University of 

 Tabriz 

Sahand University of 

Technology 

Author 

F
re

q
. 

% (
2

7
9

 ) 

Author 

F
re

q
. 

% (
1

7
2
3

)
 

Author 

F
re

q
. 

% (
3

6
5

 ) 

1 
Jahanbin 

Sardroodi J 
40 14.3% 

Zafarani-

Moattar Mt 
147 8.5% Haghighi M 79 21% 

2 Habibi B 26 9.3% Khataee A 118 6.8% Salami-

Kalajahi M 
34 9% 

3 Rezvani Z 26 9.3% 
Farajzadeh 

Ma 
109 6.3% Roghani-

Mamaqani H 
28 7.4% 

 

The results showed that in 1999-2018, the first rank of publishing chemistry articles for the 

University of Tabriz was dedicated to the Journal of Molecular Liquids with 64 articles (3.7%), 

for Azarbaijan Shahid Madani University, to the Journal of the Iranian Chemical Society with 16 

articles (6.5%), and for Sahand University of Technology, to RSC Advances with 30 articles 

(8.2%). RSC Advances, which belongs to The Royal Society of Chemistry of England, was on 

the list of all three universities. In addition, according to the Web of Science, this journal was 

ranked first in publishing the chemical science production in Iran and fifth in the world. RSC 

Advances has published 51619 articles (1.5%) over 20 years, and, from the total 3463934 records, 

Iranian chemistry researchers have shared 1758 articles (3.5%).  

Scientific collaborations, especially on the international scale, can benefit researchers and 

universities, increasing the quality of their research outputs. With this regard, based on findings, 

for the first rank of international cooperation with chemistry researchers of Azarbaijan Shahid 

Madani University, University of Tabriz, and the Sahand University of Technology, United States 

recorded seven articles (2.5%), Turkey, 97 articles (5.6%), and Canada, nine articles (2.5%) in 

1999-2018 (Table 3).  

According to results, 1702, 3203, and 20255 articles were cited by researchers of Azarbaijan 

Shahid Madani University, Sahand University of Technology, and University of Tabriz, 

respectively. The average citations received from each of the published records related to these 

three universities were 7, 16, and 13, respectively; Furthermore, the H-index of articles for these 

three universities was 19, 36, and 71, respectively.  

The results showed that in 1999-2018, the first rank of article citations for the University of 

Tabriz was dedicated to the Journal of Molecular Liquids with 401 articles (2%), for Azarbaijan 

Shahid Madani University, to RSC Advances with 78 articles (6.5%), and for Sahand University 

of Technology, to RSC Advances with 100 articles (3%).  

According to the findings, the highest scientific dependence of chemistry researchers at 

Azarbaijan Shahid Madani University, Sahand University of Technology, and the University of 

Tabriz on journal articles was approximately 86%. Also, the findings demonstrated that Iran 

achieved the first rank of article citations for chemistry researchers at Azarbaijan Shahid Madani 

University, University of Tabriz, and the Sahand University of Technology in 1999-2018. 

Interestingly, China, India, and the United States were ranked second to fourth in all three 

surveyed universities, respectively. In other words, nearly 60% of the science produced by 

chemistry researchers at Azarbaijan Shahid Madani University, Sahand University of 
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Technology, and the University of Tabriz have relied on the scientific resources of four countries: 

Iran, China, India, and the United States (Table 3). 

 

R
o

w
 

Table 3. Dependence of researchers of University of Tabriz, Azarbaijan Shahid 

Madani University, and the Sahand University of Technology on scientific 

resources of different countries in the field of chemistry based on the analysis 

of citations of scientific products (1999 to 2018) 

Azarbaijan Shahid 

Madani University 

University of 

 Tabriz 

Sahand University of 

Technology 
C

o
u

n
tr

y
 

R
a

n
k

 C
it
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ti
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n

s
 

%
 

C
o
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n

tr
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a
ti

o
n
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%
 

C
o

u
n

tr
y

 

R
a

n
k

 C
it

a
ti

o
n

s
 

% 

1 Iran  14 61

0 

35

% 

Iran  14 600

6 

30

% 

Iran  14 93

8 

29

% 

2 
China 2 

47

6 

37

% 
China 2 

464

3 

22

% 
China 2 

84

5 

26

% 

3 
India 5 

14

9 

8

% 
India 5 

201

8 
9% India 5 

24

9 
8% 

4 
USA 1 97 

5

% 
USA 1 927 

4.5

% 
USA 1 

19

5 
6% 

5 
Turkey 21 81 

4

% 
Turkey 21 905 

4.4

% 

South 

Korea 
8 

12

6 
4% 

 

Conclusion: The growing trend of chemical science production in Tabriz University, 

Shahid Madani University of Azerbaijan, and the Sahand University of Technology from 

1999 to 2018. Of course, in this field, science production in these three universities has 

been accompanied by a decrease during 2018, 2017, and 2015, respectively. 

Value: The present study has studied the scientific productions of Azarbaijan Shahid 

Madani University, Sahand University of Technology, and Tabriz University in the field 

of chemistry for the first time.  
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 چکیده 

شیمی   علمی   تولیدات  بررسی   حاضر  پژوهش  اصلی   هدف:  هدف شهید دانشگاه   پژوهشگران    مدنی   های 

 .استساینس آو در پایگاه وب  2018 تا  1999 یهاسال   طی  آذربایجان، تبریز و صنعتی سهند

ب  بوده  كاربردینوع    از  حاضرپژوهش    :شناسی روش با رویكرد علم  او  پیمایشی توصیفی    انجامسنجی  روش 

است. )  حوزه  در  شده  نمایه  مدارک  پژوهش،  آماری  جامعه  گرفته  شیمی    توسط   (2018-1999موضوعی 

برای تحلیل    .هستند  WOS  پایگاه  در  آذربایجان، تبریز و صنعتی سهند  مدنی   های شهیددانشگاه  شیمی   پژوهشگران

 است.  استفاده شده  VOSViewerو   Histciteافزارهای های علمی، از نرمها و ترسیم نقشهداده

محمدتقی زعفرانی    ،، رتبه اول تولید علم شیمی (2018-1999)  در دانشگاه تبریزها نشان داد كه  یافتهها:  یافته

با   )  14۷معطر  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان جابر جهان%8.۵مقاله  با  (؛ در  )  40بین  و در    14.3مقاله  درصد(؛ 

درصد از علم   60، حدود  نكهیا. نكته جالب توجه  هستند (  %21مقاله )  ۷9دانشگاه صنعتی سهند محمد حقیقی با  
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  مقدمه. 1

  علمی   تولیدات  شود. ازمحسوب می  هر كشوریتوسعه    های اساسیاولویتعلمی جزو    ات تولید  ، توجه به امروزه

اقتصادی و رفاه اجتماعی   تبعبهآوری و  مقدمه توسعه فن   عنوانبه افزایش رونق  )یاد می  آن    گنجی و آزاد،كنند 

مقدم  عنوانبه  ها. دانشگاه( 1384   اساسی   وظیفهدو  داشته و  كشور  یک  در توسعه    اساسی   ینقش  تولید علم،  خط 

شود،   تهیمن  علم تواند به تولید  در نهایت می  هرچند  ها دانشگاه  نقش آموزشی   بر عهده دارند.  را   آموزش و پژوهش

و حل    ازی موردنها، ناظر بر تولید اطالعات  پژوهشی دانشگاه  هوظیف   امابا مصرف اطالعات سروكار دارد.    بیشترولی  

  ی ها در نشریات تحت پوشش نمایه  هادانشگاه  منتشرشدهامروزه از بروندادهای علمی    مسائل موجود در جامعه است.

بی وب  المللین معتبر  اسكالر()مثل  گوگل  و  اسكوپوس  علمی    مهم   هایشاخص  عنوانبه،  آوساینس،  ارزیابی 

برنامهدانشگاه جهت  میریزیها  یاد  پژوهشی  بلندمدت  چاكلی،    كنندهای  دیگران،  ؛  1388)نوروزی  و  گرجی 

1389 .)  

مراكز آموزشی و  در جهت ارتقای سطح علمی    منطقیهدفمند و    تدوین برنامه  وعالمانه    ریزیبرنامه  منظوربه

ی  هایكی از روش  امروزه.  رسدبه نظر می  ضروری  كاماًل، سنجش و ارزشیابی انتشارات علمی، امری  پژوهشی كشور

علم  رایج علمی،  تولیدات  وضعیت  )داورپناه،  سنجی  بررسی  روش  در  .(1384است  علمیاین  تولیدات  نیز  ،   و 

ها ارزیابی  به روش غیرمستقیم و با بررسی منابع و مآخذ آن  ، علمی  منابعاز    گیریههرهای بشیوه  ، ارتباطات علمی

در حوزه    گرفتهانجامدر این راستا و برای آگاهی از وضعیت تولید و ارتباطات علمی  .  (1396)عرفان منش،    شودمی

دولتی تبریز )شهید مدنی آذربایجان،    دانشگاه  سه  علمی  تا بروندادهایتحقیق حاضر بر آن است  موضوعی شیمی  

مورد   را  سهند(  صنعتی  و  تحلیلبررسیتبریز  و  مقایسه  وقرار    ،  علمی    دهد  تولیدات  وضعیت  قبیل  از  مواردی 

های  های دولتی شهر تبریز، تعداد مقاالت، تعداد استناد به این مقاالت، وضعیت همكاریپژوهشگران شیمی دانشگاه

پركارترین  میزان    علمی،  و شناسایی  این كار  انجام  است  بدیهی  نماید.  را شناسایی  نشریات هسته  و  پژوهشگران 

تواند  تولیدات علمی و الگوی استفاده از مدارک میان پژوهشگران این سه دانشگاه در حوزه موضوعی شیمی، می

  ذكر الزم به    ه كمک نماید.عالمان  ی گذاراستی سریزی منطقی، رفع موانع و  برنامه  ،ضعف  ، به شناسایی نقاط قوت

  چراكه یک كشور و از علوم مهم و پركاربردی به شمار آورد؛ توسعه  توان جزو اركاناست كه  رشته شیمی را می

این رشته با  مرتبط  پتروشیمی، دارو و كشاورزی همگی  نفت،  مثل  تحلیل    .هستند  اموری  به همین دلیل رصد و 

    رسد. ریزی بهتر و توسعه پایدار ضروری به نظر میبرای برنامه در این حوزهتولیدات علمی 

 

 پیشینه پژوهش  .2

های مختلف دانشگاهی، مطالعات زیادی در داخل  های موضوعی و رشتهتحلیل تولیدات علمی در حوزه  ة نی درزم

مک) و  یوسفی،  1390منش،  عرفان؛  1390،  سهیلیو    دانش   فتاحی،؛  138۷،  1كینعصاره  و  محمدی  ؛ 1393؛ 

نورافروز و واعظی،  1394اصل و شرفی،  ریاحی و  عباداله؛  139۵دیگران،  و    زاده راوریتوكلی؛  1394؛  عموقین 

فر و فهیمی  ؛1396نیاسر و غفاری،  ؛ عباسی1396فیروز و ریاحی،  ؛ یمین 1396؛ نریمانی و رضوی،  1396ضیائی،  

_______________________________________________________________________ 
1. Osareh & Mccain  
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بارتول1320،  2كینگ   ؛2000،  1كیم و كیم خارج از كشور )( و  139۷دیگران،   ؛ چانگ و  2014؛،  3و دیگران   ؛ 

كارداش و  ؛  2020،  ۷تورت و اسكو - آنگالدا؛  2018،  6؛ ژو و دیگران 201۷،  ۵؛ كوبورن و دیگران201۵،  4دیگران

گرفته؛2020،  8یلدیز  انجام  اعضای    (  علمی  برونداد  وضعیت  مقایسه  به  كه  پژوهشی  تاكنون  علمی    ئتیهولی 

شیمی    ةنیدرزمالخصوص آوساینس، علیهای تبریز، صنعتی سهند و شهید مدنی آذربایجان در پایگاه وبدانشگاه

باشد نشد.  بوده  دیگر،    یافت  پایه    یافته، علم شیمی كشورهای توسعه  اكثردر  از طرف    ازجمله)مانند سایر علوم 

زیست  ریاضی  ،فیزیک برخورد  شناسی(و  باالیی  اهمیت  و  جایگاه  استاز  اركانو    ار  پیشرفت    جزو  و  توسعه 

می فعالیتمحسوب  در حوزهشود.  عمده  صنایع های  پالستیک،  الستیک،  پتروشیمی،  گاز،  نفت،  قبیل  از  هایی 

به همین دلیل، برای شناخت جایگاه    .هستندغذایی، صنایع نساجی، دارویی و كشاورزی همگی مرتبط با شیمی  

  ازجمله   -های علمی مختلف جهانی یک كشور، سازمان و یا اشخاص، شناسایی و تحلیل تولیدات علمی در حوزه

 حوزه شیمی ضروری است. 

های تبریز، صنعتی سهند و دانشگاههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تولیدات علمی نمایه شده پژوهشگران  

  شیمی و تحلیل جایگاه جهانی ایران جهت راهنمایی   موضوعی  در حوزه  WOSآذربایجان در پایگاه  شهید مدنی  

 زیر پاسخ دهد:  سؤاالتبه  بر آن است تاپژوهش حاضر  بر همین اساس،گیران است. ریزان و تصمیمبرنامه بیشتر

در حوزه موضوعی شیمی،    «زشهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبری»های  . روند تولید علم در دانشگاه1

 چگونه بوده است؟  WOS( در پایگاه 2018تا  1999طی بیست سال اخیر )

شهید مدنی آذربایجان،  »های  ( وضعیت همكاری پژوهشگران دانشگاه2018تا    1999. طی بیست سال اخیر )2

 چگونه بوده است؟   WOSها در حوزه موضوعی شیمی و بر اساس پایگاه  با دیگر دانشگاه « صنعتی سهند و تبریز

شهید مدنی آذربایجان، صنعتی  »های  ( پژوهشگران پرتولید دانشگاه2018تا    1999. طی بیست سال اخیر )3

 كدامند؟   WOSدر حوزه موضوعی شیمی و بر اساس تحلیل پایگاه  « سهند و تبریز

اخیر )4 و  »های  ( پژوهشگران دانشگاه2018تا    1999. طی بیست سال  شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند 

 اند؟  در حوزه موضوعی شیمی مقاالت خود را در كدام نشریات علمی معتبر آی اس آی منتشر كرده « تبریز

۵( اخیر  سال  بیست  طی  همكاری2018تا    1999.  وضعیت  بین (  علمی  دانشگاههای  پژوهشگران  های  المللی 

 در حوزه موضوعی شیمی چگونه بوده است؟ « شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز»

(، نشریات هسته و مهم در  2018تا    1999. بر اساس تحلیل استنادهای تولیدات علمی طی بیست سال اخیر )6

 كدامند؟ « شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز»های حوزه موضوعی شیمی، برای پژوهشگران دانشگاه

استنادهای تولیدات علمی، پژوه۷ بر اساس تحلیل  شهید  »های  شگران دانشگاه. در حوزه موضوعی شیمی و 

  گیرند؟كمک می  فی تأل برای نگارش و  « فرمت یا نوع منابع»از چه  « مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز

_______________________________________________________________________ 
1. Kim & Kim  

2. King  

3. Bartol et al 

4. Chang, Huang & Lin  

5. Coburn, Vartanian & Chatterjee  

6. Zhu, Wang & Xu  

7. Anglada-Tort & Skov 

8. Karakas & Yildiz  
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بر اساس تحلیل استتنادهای مقاالت شیمی، محققان دانشگاه2018تا    1999. طی بیست سال اخیر )8 های  ( و 

 اند؟در تولید علم به منابع كدام كشورها متكی بوده « ، صنعتی سهند و تبریزشهید مدنی آذربایجان»

 

 شناسی پژوهش روش. ۳

  ، سنجی علماست.    سنجیتوصیفی با رویكرد علم-پیمایشی  آن  مطالعه حاضر به لحاظ هدف كاربردی و روش

( بسیاری  تحقیقات  در  مثال:  تاكنون  عرفان1389نوروزی چاكلی،  برای  دانش؛  1390منش،  ؛  ،  سهیلیو    فتاحی، 

( استفاده شده است.  139۷، دیگران؛ فاضلی و 1396؛ عباداله عموقین و ضیائی، 1394اصل و شرفی، ؛ ریاحی1390

 2018  تا  1999  هایسال  بین  شیمی   موضوعی  حوزه  در  شده  نمایه   پژوهش حاضر تمامی مدارک  آماری  جامعه 

  .بوده است(  WOS)   علوم  پایگاه  در  صنعتی سهندآذربایجان، تبریز و    مدنی  های شهیددانشگاه  پژوهشگران  توسط 

های جستجوی زیر به دست  و از طریق استراتژی  2۵/1/1398در تاریخ   موردمطالعههای  های مربوط به دانشگاهداده

 آمدند:  
AD=Azarbaijan Shahid Madani University AND WC=Chemistry  
Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, 

ESCI, CCR-EXPANDED, IC  
Timespan=1999-2018 

 

AD=University of Tabriz AND WC=Chemistry  

Timespan: 1999-2018. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC.  

 

AD=Sahand University of Technology AND WC=Chemistry  

Timespan: 1999-2018. Indexes: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, 

BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC. 
  

  ركورد علمی متعلق به پژوهشگران شیمی  36۵و   1۷23، 2۷9های جستجوی مذكور، تعداد با توجه با استراتژی

قرار گرفتند. در ضمن برای   لی وتحلهیتجزآذربایجان، تبریز و صنعتی سهند بازیابی و مورد    مدنی  شهیدهای  دانشگاه

قرار گرفتند.   لی وتحلهیتجزاستناد شناسایی و مورد    321۷و    20۵00،  1۷04ركوردهای علمی مذكور، به ترتیب تعداد  

  چاپ   مجالتی  در  در حوزه شیمی،  ازجمله  -  علمی سه دانشگاه مذكور  از تولیدات   الزم به توضیح است كه بسیاری

های  و به احتمال قوی، تولید علم پژوهشگران شیمی دانشگاه  شوندینمنمایه    « وب آو ساینس»پایگاه    در   كه  شوندمی

افزارهای  های علمی نیز، از نرمها و ترسیم نقشه. برای تحلیل دادهاستمورد بررسی بسیار بیشتر از تعداد مذكور  

Histcite   وVOSViewer  .كمک گرفته شده است 

دانشگاه هنر اسالمی، تولیدات علمی    رازی غبهدر شهر تبریز چهار دانشگاه دولتی وجود دارد؛ و در تحقیق حاضر،  

مورد بررسی قرار    آذربایجان، تبریز و صنعتی سهند  مدنی  های شهید، یعنی دانشگاهسه دانشگاه دولتی مهم دیگر

داشتن   بااند، به ترتیب سیس شدهأرسمی ت طوربه 1369  و 1326، 136۷های كه در سال -این سه دانشگاه اند.گرفته

شرقی و كشور ایفاء    ذربایجان های آموزشی و تولید علم استان آدانشكده، نقش مهمی را در فعالیت  11و    21،  8

آموزشی فعالیت    رگروهیز  6دانشكده شیمی و با  در قالب    شده و  س ی تأس  134۵در سال    شیمی دانشگاه تبریز  كنند.می
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های پلیمر و شیمی فعالیت  شده و در قالب دانشكده  س یتأس  1384در سال    نیز  كند. شیمی دانشگاه صنعتی سهندمی

لوم پایه  شده و ذیل دانشكده ع  سی تأس   138۷گروه شیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال  همچنین  كند.  می

 قرار دارد.  

 

 ها یافته. 4

شده نمایه  )  ركوردهای  اخیر  سال  بیست  طی  نام(  2018-1999در  تبریز،  تحت  مدنی    دانشگاه  شهید  دانشگاه 

اند )جدول ركورد بوده  36۵و   1۷23،  2۷9به ترتیب    آوساینس وبدر پایگاه    صنعتی سهند  و دانشگاهآذربایجان،  

های تبریز، شهید مدنی آذربایجان و صنعتی سهند به ترتیب طی  تولید علم در دانشگاه  رشته شیمی،البته در  (.  1

 .است میالدی با كاهش همراه بوده 201۵و  201۷، 2018های سال
 

های شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز در حوزه  . روند تولید علم در دانشگاه 1جدول 

 2018تا  1999های  موضوعی شیمی طی سال 

 ردیف
 نام دانشگاه 

 

 سال

دانشگاه شهید  

 مدنی آذربایجان 
 دانشگاه تبریز

دانشگاه صنعتی  

 سهند 

 % فراوانی % فراوانی % فراوانی

1 2018 61 21.0% 209 12% 72 19.7% 

2 2017 55 19.0% 215 12.5% 60 16.5% 

3 2016 61 021.  198 11.5 %  52 14.2 %  

4 2015 57 020. %  168 9.7 %  38 10.4 %  

5 2014 28 10 %  108 6.2 %  42 11.5 %  

6 2013 14 5 %  116 6.7 %  32 8.7 %  

7 2012 11 4 %  89 5.1 %  21 5.7 %  

8 2011 0 0 %  116 6.7 %  13 3.6 %  

9 2010 0 0 %  114 6.6 %  10 2.7 %  

10 2009 0 0 %  68 3.9 %  17 4.7 %  

11 2008 0 0 %  64 3.7 %  3 90. %  

12 2007 0 0 %  43 2.5 %  0 0 %  

13 2006 0 0 %  32 1.8 %  2 0.6 %  

14 2005 0 0 %  40 2.3 %  2 0.6 %  

15 2004 0 0 %  27 2.3 %  0 0 %  

16 2003 0 0 %  35 2.1 %  0 0 %  

17 2002 0 0 %  25 1.4 %  0 0 %  

18 2001 0 0 %  16 0.9 %  0 0 % 

19 2000 0 0 %  25 1.4 %  0 0 %  

20 1999 0 0 %  15 0.8 %  0 0 %  

 %100 365 %100 1723 %100 279 مجموع 

= رکورد   61499  

جهان  14رتبه   
(1.77% ) 

در   دشدهیتولمجموع علم شیمی 
  در بازهجهان توسط ایران 

1999-2018 

 = رکورد 3463934
مجموع علم شیمی  

  در بازهدر جهان  دشدهیتول
1999-2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

  80 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

دانشگاه تبریز در تولید  ( را با  %9.۵)  2۷دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بیشترین همكاری علمی  ها،  بر اساس یافته

بیشترین همكاری علمی را با دانشگاه علوم    ،. دانشگاه تبریز نیز(2)جدول    شیمی داشته است   موضوعی  علم در حوزه

(  % 6)  22ی  دانشگاه صنعتی سهند بیشترین همكاری علم  همچنین   ( داشته و% 13.۵مقاله )  233پزشكی تبریز با تولید  

، محققان این سه دانشگاه، با همتایان  2در تولید علم شیمی داشته است. بر اساس جدول    تبریزرا با دانشگاه آزاد  

نویسندگی و مشاركت در نگارش مقاالت  و وضعیت هم  انددانشگاه كشور همكاری داشته  2۵از بیش از    ، خود

   خوب بوده است.

 
  دانشگاه صنعتی سهند ودانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشگاه  های همکار با . دانشگاه 2جدول 

 ( 2018-1999)   تبریز در تولید علم شیمی طی بیست سال اخیر

ف
دی

ر
 

 دانشگاه شهید مدنی 

 آذربایجان  

 دانشگاه 

 تبریز 

 دانشگاه صنعتی 

 سهند  

 دانشگاه همکار

ی  
وان

را
ف

 

27
9

از 
 %

 

 دانشگاه همکار

ی 
وان

را
ف

 

17
23

از 
 %

 

دانشگاه 

ی  همکار
وان

را
ف

 

36
5

از 
 % 

1 
University of 

Tabriz 
27 

9.5
% 

Tabriz Univ 

of Medical 

Science 

233 
13.5
% 

Islamic Azad 

University 
22 6% 

2 Payame Noor 

University 
20 

7.2
% 

Islamic Azad 

University 
134 7.5% 

University of 

Tabriz 
22 6% 

3 

Tabriz 

University of 

Medical 

Science 

20 
7.2
% 

Near East 

University 
74 

11.5
% 

Amirkabir 

University of 

Technology 

17 4.6% 

4 Islamic Azad 

University 
13 

4.5
% 

University of 

Mohaghegh 

Ardabili 

51 10% 
Urmia Univ 

Technol 
16  4.4% 

5 
Tarbiat 

Modares 

University 

11 
4.0
% 

Urmia 

University 
44 2.5% 

Sharif 
University of 

Technology 

15 4.1% 

6 Urmia 

University 
11 

4.0
% 

Yeungnam 

University 
39 2.2% 

University of 

Tehran 
14 3.8% 

7 Shahid 

Beheshti Univ 
10 

3.5
% 

University of 

Tehran 
37 2.1% 

Inst Color 

Sci Technol 
9 2% 

8 
Sahand 

University of 

Technology 
7 

2.5
% 

Payame Noor 

University 
34 1.9% 

Azarbaijan 

Shahid 

Madani Univ 
7 1.9% 

9 Univ Zanjan 6 
2.2
% 

Tarbiat 

Modares 

University 
29 1.6% 

Consiglio 

Nazionale 

Delle 

Ricerche Cnr 

7 1.9% 

10 University of 

Tehran 
6 

2.2
% 

Azarbaijan 

Shahid 

Madani Univ 

28 1.5% 

Ctr 

Excellence 

Color Sci 

Technol 

7 1.9% 

11 

  77سایر )
دانشگاه/  

  1پژوهشکده بین 
مقاله( 4 تا  

148   
53.2
% 

  185سایر )
دانشگاه/  

پژوهشکده بین  
مقاله( 26 تا 1  

1001 
%58

.0 

  134سایر 
دانشگاه/  

پژوهشکده بین  
مقاله( 26 تا 1  

229 
.63%

0 

 279 مجموع  
10

0% 
1723  

10

0% 
 365 

100

% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

  81صفحه                      

تحلیل بیست سال تولید  

 علم شیمی دانشگاه ...

 

 

  14۷با    معطر  انیدر دانشگاه تبریز، رتبه اول به محمدتقی زعفر  2018-1999های  ، طی سال3  بر اساس جدول

و در دانشگاه    ؛درصد(  14.3مقاله )  40بین با  ، رتبه اول به جابر جهانآذربایجان  در دانشگاه شهید مدنی  ؛(%8.۵مقاله )

ی دوم و سوم  هادر دانشگاه تبریز، رتبهدارد. ( اختصاص %21مقاله ) ۷9صنعتی سهند، رتبه اول به محمد حقیقی با 

( ختائی  علیرضا  و    118به  فرج ركورد(  دار   109)  زادهمیرعلی  اختصاص  مدنی ركورد(  شهید  دانشگاه  در  د. 

نیز رتبه بیوک حبیبی )آذربایجان  به  و    26های دوم و سوم،  تعلق دار  26)  ذوالفقار رضوانیركورد(  د.  ركورد( 

ی دوم و سوم دانشگاه صنعتی  ها، رتبهنیز  ركورد(  28مقدم )ركورد( و حسین روغنی  34مهدی سالمی خلجی )

 سهند هستند.

 
 

های شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز در حوزه  . نویسندگان  دانشگاه3جدول  

 2018تا  1999های  موضوعی شیمی طی سال 

ف 
ردی

 

دانشگاه شهید مدنی  

 آذربایجان 
 دانشگاه صنعتی سهند  دانشگاه تبریز

 نام پژوهشگر

نی
اوا

فر
 

27
9 

 از
%

 

 نام پژوهشگر

نی
اوا

فر
 

17
23

از 
 %

 

 نام پژوهشگر

نی
اوا

فر
 

36
5 

 از
%

 

1 Jahanbin 

Sardroodi J 
40 14.3% Zafarani-

Moattar Mt 
147 8.5% Haghighi M 

79 21% 

2 Habibi B 26 9.3% Khataee A 118 6.8% 
Salami-

Kalajahi M 

34 9% 

3 Rezvani Z 26 9.3% 
Farajzadeh 

Ma 
109 6.3% 

Roghani-

Mamaqani H 

28 7.4% 

4 Abbasi A 25 8.9% Shekaari H 87 5.0% Babaluo Aa 26 7.2% 

5 Valizadeh H 22 7.8% Safa Kd 69 4.0% Abbasi F 22 6% 

6 Razmi H 21 7.5% 
Pournaghi-

Azar Mh 
65 3.7% Salem A 19 5.2% 

7 Abdolmoham

mad-Zadeh H 
17 6% Khandar Aa 63 3.6% Rahmani F 13 3.5% 

8 Mohammad-

Rezaei R 
14 5% Zakerhamid

i Ms 
50 2.9% Allahyari S 11 3% 

9 Ayazi Z 13 4.5% Amjadi M 49 2.8% Jafarizadeh-

Malmiri H 
11 3% 

10 Amani-

Ghadim Ar 
11 3.9% Manzoori Jl 45 2.6% Nasirpouri F 11 3% 

 

بازه زمانی  4بر اساس جدول   به نشریه    یموردبررس، در  تبریز، رتبه اول   Journal of Molecularدر دانشگاه 

Liquids  (، در دانشگاه شهید مدنی، رتبه اول به  %3.۷مقاله ) 64باJournal of the Iranian Chemical Society  16با 

 ( اختصاص دارد. %8.2مقاله ) 30با  RSC Advancesدرصد(، و در دانشگاه صنعتی سهند، رتبه اول به  6.۵مقاله )

در فهرست هر سه دانشگاه    - كه مربوط به انجمن سلطنتی شیمی انگلستان است–  RSC Advancesالبته نشریه  

حضور دارد. در ضمن بر اساس بررسی پایگاه علوم، نشریه مذكور، رتبه نخست انتشار تولید علم شیمی ایران و  

http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?farajzadeh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

  82 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

نشریه   دارد.  را  جهان  شیمی  علم  انتشار  پنجم  )  ۵1619تعداد    RSC Advancesرتبه  ط %1.۵مقاله  در  را  بازه  (  ی 

(  % 3.۵)  مقاله  1۷۵8، تعداد  هاآنركورد منتشر كرده و سهم محققان شیمی ایران از    3463934و از مجموع    سالهستی ب

 است.  
 

شهید مدنی آذربایجان،   یهادانشگاه   شیمی مقاالت پژوهشگران  منتشرکننده. نشریات 4جدول  

 2018تا   1999طی دوره زمانی  صنعتی سهند و تبریز

ف
دی

ر
 

 دانشگاه صنعتی سهند  دانشگاه تبریز  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

یه
شر

م ن
نا

له 
قا

ی م
وان

را
 ف

27
9 

 از
%

 

یه 
شر

م ن
 نا

له
قا

ی م
وان

را
 ف

17
23

از 
 %

 

یه 
شر

م ن
 نا

له
قا

ی م
وان

را
 ف

36
5 

 از
%

 

1 

Journal of The 

Iranian 

Chemical 

Society 

 در ایران( 2)رتبه 

18 6.5% 

Journal of 

Molecular 

Liquids 

در ایران( 3)رتبه   

64 3.7% 

RSC 

Advances 

  1جهان و  5)رتبه 
 ایران(

30 8.2% 

2 
RSC Advances 

  1جهان و  5)رتبه 
 ایران(

16 5.7% 
Journal of 

Chemical and 

Engineering Data 

62 3.5% 

Journal of 

Alloys And 

Compounds 
  5جهان و   7)

 ایران(

21 5.7% 

3 New Journal of 

Chemistry 
14 5% 

Fluid Phase 

Equilibria 
53 3% 

Journal of 

Industrial and 

Engineering 
Chemistry 

19 5.2% 

4 Analytical 

Methods 
11 3.9% 

RSC Advances 

  1جهان و  5)رتبه 
 ایران(

48 2.7% 

International 

Journal of 

Hydrogen 

Energy 

14 3.8% 

5 Microchimica 

Acta 
11 3.9% 

Ultrasonics 

Sonochemistry 
42 2.4% 

Applied 

Surface 

Science 

12 3.2% 

6 
Journal of The 

Chinese 

Chemical 

Society 

7 2.5% 

Journal of The 

Iranian Chemical 

Society 

در ایران( 2)رتبه   

40 2.3% 

Microporous 

and 

Mesoporous 

Materials 

12 3.2% 

7 International 

Journal of 

Hydrogen 

Energy 

6 2.1% 
Journal of 

Chemical 

Thermodynamics 

39 2.2% Ultrasonics 
Sonochemistry 12 3.2% 

8 Journal of 

Molecular 

Structure 
6 2.1% 

Research on 

Chemical 

Intermediates 
33 1.9% 

Colloid and 

Polymer 

Science 
11 3% 

9 Applied Surface 

Science 
5 1.7% 

Journal of 

Electroanalytical 

Chemistry 
32 1.8% 

Korean Journal 

of Chemical 
Engineering 

10 2.7% 

10 
Iranian 

Chemical 

Communication 

5 1.7% Electroanalysis 30 1.7% 

نشریه  16سایر )
با کمتر از   هرکدام
مقاله(  9  

90 10% 

 

مزایایی به همراه داشته    ها برای پژوهشگران و دانشگاه  تواندیم  یالمللن ی ب ی علمی بخصوص در سطح  هاهمكاری

كشورهای آمریكا  ها،  در این راستا و بر اساس یافته گردند.  هاباشد و باعث افزایش كیفیت بروندادهای پژوهشی آن

را    یالمللن ی ب  علمی  هایهمكاریهای نخست  رتبه،  (%2.۵مقاله )  9( و كانادا  %۵.6مقاله )   9۷(، تركیه  %2.۵مقاله )  ۷



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

  8۳صفحه                      

تحلیل بیست سال تولید  

 علم شیمی دانشگاه ...

 

 

تا    1999طی بازه زمانی    شهید مدنی، تبریز و صنعتی سهند در حوزه موضوعی شیمی   های با پژوهشگران دانشگاه

)داشته  2018 تصاویر    .(۵جدول  اند  همكاری  3تا    1در  وضعیت  سایر نیز،  با  مذكور  دانشگاه  سه  علمی  های 

   كشورهای دنیا در قالب شبكه ارتباطی قابل مشاهده است.

 
 

ف
دی

ر
 

های  دانشگاه  شیمی . کشورهای برتر همکار در تولید اطالعات علمی پژوهشگران5جدول 

 2018تا  1999نی  شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز طی بازه زما

 دانشگاه شهید مدنی 

 آذربایجان  

 دانشگاه 

 تبریز 

 دانشگاه صنعتی 

 سهند  

تعداد   نام کشور 

 مقاله

279 

  % از

تعداد   نام کشور 

 مقاله

1723 

  % از

 از 365 تعداد  نام کشور 

%  

1 USA 7 2.5% Turkey 97 5.6% Canada 9 2.۵% 

2 South 

Korea 
4 1.4% South 

Korea 
51 2.9% Italy 9 2.۵% 

3 Turkey 4 1.4% USA 43 2.5% Australia 6 1.6% 

4 Austria 2 0.7% Australia 29 1.6% Germany 6 1.6% 

5 Germany 2 0.7% Germany 20 1.2% Japan 6 1.6% 

6 India 2 0.7% Italia 19 1.1% Turkey 6 1.6% 

7 Japan 2 0.7% Spain 19 1.1% USA 6 1.6% 

8 Malaysia 2 0.7% Canada 17 1.0% South 

Korea 
6 1.6% 

9 Poland 2 0.7% Poland 17 10% Russia 4 1% 

10 Cyprus 1 0.3% France 15 0.9% 

کشور    15

  هرکدام

تا  1مابین 

 سه مقاله 

30 

 مقاله 
9% 

11 China 1 0.3% Cyprus 11 0.6% - -  - 

12 Russia 1 0.3% Czech 

Republic 
11 0.6% - - - 

13 Serbia 1 0.3% 

کشور    12

با   هرکدام

  11کمتر از  

 مقاله 

88 

 مقاله 
5% - - - 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

  84 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

 
 های المللی پژوهشگران شیمی دانشگاه صنعتی سهند مابین سال های بین همکاری  . 1تصویر 

 2018تا   1999 
 

 
آذربایجان مابین  المللی پژوهشگران شیمی دانشگاه شهید مدنی های بین .  همکاری 2تصویر 

 2018تا  1999های سال
 

 
 2018تا   1999های  المللی پژوهشگران شیمی دانشگاه تبریز مابین سال های بین همکاری  . 3تصویر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

  85صفحه                      

تحلیل بیست سال تولید  

 علم شیمی دانشگاه ...

 

 

 

، 1۷02شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز، به ترتیب، به    هایدانشگاه، توسط محققان  هابر اساس یافته

مربوط به این    منتشرشدهاز ركوردهای    هركداممقاله استناد شده است. متوسط استنادهای دریافتی    202۵۵و    3203

 بوده است.  ۷1و  36، 19و اچ ایندكس مقاالت این سه دانشگاه به ترتیب  13و  16، ۷سه دانشگاه به ترتیب 

بازه زمانی  6  بر اساس جدول به نشریه    یموردبررس، در  تبریز، رتبه اول   Journal of Molecularدر دانشگاه 

Liquids  در دانشگاه شهید مدنی، رتبه اول به   ؛(%2) استناد  401باRSC Advances  و در   ؛درصد( 4.۵) استناد  ۷8با

   ( اختصاص داشته است.%3)  استناد 100با  RSC Advancesدانشگاه صنعتی سهند، رتبه اول به 

ف 
دی

ر
 

شهید  "های در حوزه موضوعی شیمی )برای پژوهشگران دانشگاه  . نشریات هسته6جدول 

بر اساس تحلیل استنادهای مقاالت طی بازه زمانی   "مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز

 ( 2018 تا  1999

 دانشگاه صنعتی سهند  دانشگاه تبریز  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

 نام نشریه

ناد 
ست

ی ا
وان

فرا
 

17
02

از 
 %

 

 نام نشریه

ناد 
ست

ی ا
وان

فرا
 

20
25

5
از 

 %
 

 نام نشریه

اد 
ستن

ی ا
وان

را
ف

 

32
03

از 
 % 

1 

RSC 

Advances 

  1جهان و   5)
 ایران(

78 4.5%  

Journal of 

Molecular 

Liquids 

در   3)رتبه 
 ایران(

401 2%  

RSC 

Advances 

  5جهان و   7)
 ایران(

100 3%  

2 
Ultrasonics 

Sonochemistr
y 

53 3.1%  

RSC 

Advances 

  1جهان و   5)
 ایران(

394 1.9%  

Journal of 

Alloys and 

Compounds 
  5جهان و   7)

 ایران(

88 2.7%  

3 
Sensors and 

Actuators B 

Chemical 

41 2.4%  Talanta 331 1.6%  

Internationa

l Journal of 

Hydrogen 

Energy 

71 2.1%  

4 Microchimi

ca Acta 
38 2.2%  

Journal of 

Chemical and 

Engineering 

Data 

331 1.6%  

Applied 

Surface 

Science 

70 2.1%  

5 
New 

Journal of 

Chemistry 

38 2.2%  
Electrochim

ica Acta 
299 1.4%  

Progress in 

Organic 

Coatings 

43 1.3%  

6 
International 

Journal of 

Hydrogen 

Energy 

29 1.7%  

Journal of 

Chemical 

Thermodyn

amics 

252 1.2%  

Chemical 

Engineering 

Journal 
38 1.1%  

7 
Applied 

Surface 

Science 

28 1.6%  
Journal of 

Separation 

Science 

244 1.2%  

Industrial 
Engineering 

Chemistry 

Research 

38 1.1%  

8 Talanta 28 1.6%  
Sensors and 

Actuators B 

Chemical 
244 1.2%  

Ultrasonics 

Sonochemis

try 
36 1.1%  

9 
Journal of 

Molecular 

Liquids 
26 1.5%  

Journal of 

Chromatogr

aphy A 
242 1.2%  

Journal of 

Industrial and 

Engineering 
Chemistry 

34 1%  

10 

Journal of 

The Iranian 

Chemical 

Society 

25 1.4%  Analytical 

Methods 
233 1.1%  

Applied 

Catalysis B 

Environmen

tal 

30 0.9%  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهی مطالعات دانشنشریه 

  86 صفحه   

 1، شماره 1دوره    

 1400 زمستان   

 1پیاپی    

شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز    پژوهشگران سه دانشگاه   علمی  ، بیشترین وابستگیهایافته  بر اساس

  .(۷)جدول  درصد بوده است  86حوزه شیمی به مقاالت نشریات با حدود در 

 
شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز   یهادانشگاه . میزان وابستگی پژوهشگران 7جدول 

 2018تا  1999به منابع علمی مختلف برای تهیه و انتشار تولیدات علمی طی بازه زمانی 

 

 نام دانشگاه 

 
 

 نوع منبع 

دانشگاه شهید مدنی  

 آذربایجان 
 دانشگاه تبریز 

دانشگاه صنعتی  

 سهند 

ناد 
ست

ی ا
وان

فرا
 

17
06

از 
 %

ناد  
ست

ی ا
وان

فرا
 

20
25

5
از 

 %
 

ناد 
ست

ی ا
وان

فرا
 

32
03

از 
 % 

 %86 2912 %88.4 18513 %86 1503 مقاله

 %6.6 202 %7 1418 %11 191 داوری 

 - - %0.1 9 - - اصالح

کنفرانس  مقاله  27 1.7% 621 3% 167 5.3% 

سردبیر  ادداشتی  0 0 12 0.1% 4 0.1% 

کتاب  فصل  19 1.4% 279 1.4% 46 1% 

 %100 3203 %100 20255 %100 1706 مجموع 

 

  های دانشگاه  شیمی   پژوهشگران  مقاالت  استنادهای  در  را  نخست  رتبه  ایران  كشور  ها،یافته  اساس  بر  همچنین 

نكته    .(8)جدول    .است  داده  اختصاص  خود  به(  2018-1999)  سهند  صنعتی  و  تبریز  آذربایجان،  مدنی  شهید

های دوم تا چهارم جای  ، كشورهای چین، هند و آمریكا در رتبهیموردبررس، در هر سه دانشگاه  نكهیا  توجهجالب

شهید مدنی آذربایجان،  شیمی سه دانشگاه    پژوهشگرانتوسط    دشدهی تولدرصد از علم    60، حدود  گریدانی ببهدارند.  

 آمریكا بوده است.با تكیه بر منابع علمی چهار كشور ایران، چین، هند و  صنعتی سهند و تبریز
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شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و  »های . میزان وابستگی پژوهشگران دانشگاه 8جدول 

به منابع علمی کشورهای مختلف جهان در حوزه شیمی بر اساس تحلیل استنادهای   « تبریز

( 2018تا  1999تولیدات علمی )  

 دانشگاه صنعتی سهند  دانشگاه تبریز  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
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از 
 % 

1 Iran 14 610 35% Iran 14 6006 30% Iran 14 938 29% 

2 China 2 476 27%  China 2 4643 22 % China 2 845 26 % 

3 India 5 149 8% India 5 2018 9% India 5 249 8% 

4 USA 1 97 5% USA 1 927 4.5 % USA 1 195 6 % 

5 Turkey 21 81 4% Turkey 21 905 4.4% South 

Korea 
8 126 4% 

6 South 

Korea 
8 65 3.8% Spain 9 746 3.5% Spain 9 111 3.5% 

7 Spain 9 49 2.8% Brazil 15 682 3.3% Malays

ia 
باالی 

25 
102 3.2% 

8 Brazil 14 48 2.8% South 

Korea 
8 638 3% Canad

a 12 87 2.7% 

9 Poland 13 38 2.2% Egypt 
 باالی
25 

470 2.3% Austral
ia 16 76 2.4% 

10 Malays

ia 

باالی 
25 

37 2.2% Poland 13 423 2% Germa

ny 4 76 2.4% 

11 Canad

a 
12 36 2.1% Malays

ia 
باالی  

25 
410 2% France 6 73 2.3% 

12 Germa

ny 
4 29 1.7% France 6 408 2% Brazil 15 66 2% 

 

 گیری بحث و نتیجه. 5

  آذربایجان، تبریز و صنعتی سهند  مدنی  شهید  هایدانشگاهعلمی پژوهشگران شیمی    تولیدات  ،پژوهش حاضر  در

زمانی بازه  گرفت  میالدی  2019ابتدای    تا  1999  طی  قرار  بررسی  محققان  یافته.  مورد  توسط  كه  داد  نشان  ها 

ركورد    36۵و    1۷23،  2۷9، به ترتیب  WOSهای شهید مدنی آذربایجان، تبریز و صنعتی سهند در پایگاه  دانشگاه

در دانشگاه تبریز،    و  میالدی  2018. البته در سال  ه استصعودی بود  باًیتقرسال،  این    روند رشد در  و  منتشرشده

كاهش، باال رفتن    دالیل  از  یكی  داشت. شاید  كاهش   اندكی  ،یسه با سال قبل از آندر مقا  علم شیمی  روند رشد

توجه به كیفیت كار خود، طوری بنگارند    ضمن   كنندتالش می  پژوهشگران  باشد.  بوده  پژوهشی  وسواسدقت و  

نریمانی و صبوری ،  سؤال. در راستای یافته این  دهندافزایش    را  باال  ری تأث  ضریب  با  تا امكان چاپ مقاالت در مجالت

 2006های  ( طی تحقیقی دریافتند كه تولیدات علمی دانشگاه مازندران در حوزه شیمی و فیزیک طی سال1396)

    صعودی بوده است. 2016تا 
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( در حوزه  %1.۷۷ركورد )  61499، تعداد  (2018-1999)طی بازه    WOSبر اساس بررسی پایگاه    ،كشور ایران

  61499. از  1دارد رتبه چهاردهم را    ،ركورد(  3463934)  كل تولید علم شیمی جهانو در مقایسه با    كردهشیمی منتشر  

(، دارای رتبه اول و شیمی دانشگاه تبریز با %۷.۵ركورد ) 4۵89ركورد مربوطه به ایران نیز، شیمی دانشگاه تهران با 

. البته در پایگاه علوم، دو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و صنعتی  داردكشور را    13(، رتبه  %2.8د )ركور  1۷23

(،  1396)سال    2بندی علوم جهان اسالمدر نظام رتبه  در ضمن،دانشگاه برتر ایران قرار ندارند.    2۵سهند در فهرست  

فهرست    در  زی ن  دانشگاه صنعتی سهند  البته  و  داردرا    16رتبه    ،و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  ۵رتبه    ،دانشگاه تبریز

پایگاه رتبه .استنیامده   برتر دنیا،    1000میالدی(، در فهرست    2019بندی تایمز )در اوایل  بر اساس   29دانشگاه 

قانی،  دهدانشگاه برتر ایران هستند )  29دانشگاه ایرانی حضور دارند و دو دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان جزو  

139۷.)  

( را با دانشگاه تبریز در  %9.۵)  2۷ها نشان داد كه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بیشترین همكاری علمی  یافته

تولید علم در حوزه شیمی دارد. دانشگاه تبریز نیز، بیشترین همكاری علمی را با دانشگاه علوم پزشكی تبریز با تولید  

( با دانشگاه  %6ها، دانشگاه صنعتی سهند بیشترین همكاری علمی را )ر اساس یافته( مقاله دارد. همچنین ب13.۵%)  233

 2۵، با همتایان خود از بیش از  ی موردبررسها، محققان سه دانشگاه  آزاد اسالمی تبریز دارد. در ضمن، بر اساس یافته

نویسندگی و مشاركت علمی خوب پژوهشگران ایرانی در تولید  اند كه حاكی از همدانشگاه كشور همكاری داشته

  همكاری هر سه دانشگاه با   بیشترین   سازمانی،   بین  یف یتألهم    و   علمی  همكاری   ازنظرعلم در حوزه شیمی است.  

نریمانی و    .است  علمی   های همكاری در  و مجاورت  جغرافیایی نزدیكی   ری تأث   از   نشان  بوده كه   جوار هم  های دانشگاه

با 1396)  رضوی بیشتر  مازندران  دانشگاه  اساتید  علمی  مشاركت  كه  دریافتند  و  رسیدند  مشابهی  نتایج  به  نیز   )

ركورد    1۷23دانشگاه تبریز با    ،2018-1999طی بازه  در    است كه  ذكر بوده است. الزم به    جوارهمهای  دانشگاه

صنعتی سهند و    هایهای دانشگاهرتبه  طی این بازه،  همچنین ایران دارد.    یرا در تولید علم شیم  13رتبه  ،  (2.8%)

 . است 14 ،ركورد( 61499) در تولید علم شیمینیز   3ایران  رتبه جهانی هستند. ۵0باالتر از   شهید مدنی آذربایجان

(، در دانشگاه  %8.۵مقاله )  14۷معطر با    رانیتبریز، رتبه اول به محمدتقی زعف ها نشان داد كه در دانشگاه  یافته

درصد(، و در دانشگاه صنعتی سهند، رتبه اول    14.3مقاله )  40بین با  شهید مدنی آذربایجان، رتبه اول به جابر جهان

با   )  ۷9به محمد حقیقی  از محققان سه دانشگاه    ( اختصاص دارد. %21مقاله  به توضیح است كه هیچ كدام  الزم 

، محققان دارای رتبه اول تا  یموردبررسنبودند. در ضمن، طی بازه    10دارای رتبه برتر كشوری زیر    یموردبررس

با    كشوری  پنجم  الزهرا  دانشگاه  از  هروی  ممهد  مجید  ترتیب  به  از مجموع    ۷10شیمی،  ركورد    61499ركورد 

_______________________________________________________________________ 
(، ژاپن  %18رکورد )  638876(، چین با  %24رکورد )   817934به ترتیب به کشورهای آمریکا با    ،شیمیحوزه  علم جهان در    14های اول تا  رتبه.  1
رکورد،    142905(، انگلیس با  %4.5رکورد )  157813(، فرانسه با  %5رکورد )   188005رکورد، هند با    232872(، آلمان با  %7رکورد )  245381با  

 . تعلق دارد( 14د و ایران )رتبه کره جنوبی، اسپانیا، روسیه، ایتالیا، کانادا، هلن

2. https://ur.isc.gov.ir/Home/RankIranUniv 

های اول تا  ( رتبه اول را در شیمی کشور دارد. در جهان نیز رتبه%7.5رکورد نمایه شده )  4589(، دانشگاه تهران با    2018-1999)طی بازه    .3
(، مرکز ملی فرانسوی پژوهشهای  %3.7رکورد ) 130701با    (Chinese Academy of Sciences)پنجم تولید علم شیمی به آکادمی علوم چین  

  ( Russian Academy of Sciences)(، آکادمی علوم روسیه %2.7)  96158با ( French National Center for Scientific Research)علمی 
ایاالت متحده  %1.9رکورد )  64473( با  University of California System(، دانشگاه کالیفرنیا )%2رکورد )   69682با   ( و دپارتمان انرژی 

(United States Department of Energy Doe ) ( تعلق دارد %1.8رکورد ) 62308با(https://clarivate.com .) 
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ا گنجعلی از دانشگاه تهران با  (، محمدرض%1ركورد )  ۵94پور از دانشگاه رازی كرمانشاه با  (، مجتبی شمسی1.1%)

(، و محمدعلی زلفی گل از دانشگاه  %0.9ركورد )  ۵42(، علی مرسلی از دانشگاه تربیت مدرس با  0.9ركورد )  ۵44

تا    1999های  ركورد مربوط به سال  3463934( هستند. در دنیا نیز، از  %0.8ركورد )  490بوعلی سینای همدان با  

  1363۷( با  Liu Yركورد، لیو )  1363۷با      (Zhang Yركورد، زانگ )  14۵۵3ا  ( بWang Yمیالدی، وانگ )  2018

ركورد، بیشترین تولید علم شیمی را به نام    11609( با  Wang Jركورد، و وانگ )  118۵8با    (Li Yركورد، لی )

 اند. خود ثبت كرده

پژوهشگران    منتشركنندهنشریات  در خصوص   و  های شهید مدنی آذربایدانشگاهمقاالت  جان، صنعتی سهند 

مقاله   64با    Journal of Molecular Liquidsدر دانشگاه تبریز، رتبه اول به نشریه    ها نشان داد كهتبریز، یافته

به  3.۷%) اول   6.۵مقاله )  16با    Journal of The Iranian Chemical Society(، در دانشگاه شهید مدنی، رتبه 

( اختصاص دارد. البته نشریه  %8.2مقاله )  30با    RSC Advancesدرصد(، و در دانشگاه صنعتی سهند، رتبه اول به  

RSC Advances  –در فهرست هر سه دانشگاه حضور داشت.    -كه مربوط به انجمن سلطنتی شیمی انگلستان است

ر، رتبه نخست انتشار تولید علم شیمی ایران و رتبه پنجم  ، نشریه مذكوWOSدر ضمن، بر اساس اطالعات پایگاه  

و از   سالهستی ب( را در طی بازه %1.۵مقاله ) ۵1619تعداد  RSC Advancesانتشار علم شیمی جهان را دارد. نشریه 

 ( است. %3.۵مقاله ) 1۷۵8، تعداد هاآنركورد منتشر كرده و سهم محققان شیمی ایران از  3463934مجموع 

ها مزایایی به همراه تواند برای پژوهشگران و دانشگاهالمللی میدر سطح بین   خصوص بههای علمی،  یهمكار

آن پژوهشی  بروندادهای  كیفیت  افزایش  باعث  و  باشد  گردد.داشته  پژوهشگران  ها  علمی  مشاركت  بررسی 

مقاالت با سایر كشورها نشان داد كه آمریكا  های شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز برای انتشار  دانشگاه

كه البته    های برتر همكاری قرار دارند( در رتبه%2.۵مقاله )  9( و كانادا با  %۵.6مقاله )  9۷(، تركیه با  %2.۵مقاله )  ۷با  

دانشگاه مازندران    ( نیز نشان داد محققان1396پژوهش نریمانی و رضوی )رقم پایین بوده باشد.    رسدیمبه نظر  

پژوهشگرانتألیفی  هم   به  چندانی  تمایل ایرانیان،  در    ندارند.  خارجی  با  تیمی  كار  روحیه  بودن  پایین  خصوص 

ایرانی تكروست. در تنهایی فردی است قادر، ولی در همكاری با »نویسد  ( در كتابش می1390ندوشن )اسالمی

معموالً ناموفق بوده است. توانایی تركیب ایرانی ضعیف است و این    یجمع دستهكار    رون ی ازاشود.  جمع لنگ می

همكاری علمی  چرایی    تبیین   در  .«ردی گ یمبه سبب پراكندگی اندیشه است كه خود از زندگی اجتماعی سرچشمه  

به خاطر  رسد این موضوع بیشتر  محققان دانشگاه شهید مدنی با همتایان كشور تركیه و نیز آمریكا و كانادا به نظر می

همسو با یافته پژوهش حاضر،  با كشور تركیه و نیز مشتركات زبانی )تركی و انگلیسی( اتفاق افتاده است.    یجوارهم

با پژوهشگران  دریافتند كه    نیز  (139۷خاصه و دیگران ) ایران در حوزه سرطان  كشور جهان و    6۵پژوهشگران 

طی  دریافتند كه در    نیز  (139۷فر و دیگران )فهیمی  اند.با آمریكا و كانادا مشاركت علمی داشته  الخصوصعلی

ورزشی  2016تا    2006های  سال علوم  حوزه  از   ،در  پژوهشگرانی  با  را  همكاری  بیشترین  ایرانی  پژوهشگران 

 اند. داشتهكانادا  و ای آمریكاكشوره 

زمانی   بازه  در  كه  داد  نشان  مقاالت  استنادهای  نشریه  یموردبررسبررسی  به  اول  رتبه  تبریز،  دانشگاه  در   ،

Journal of Molecular Liquids    (؛ در دانشگاه شهید مدنی، رتبه اول به  %2استناد )  401باRSC Advance    ۷8با  

( اختصاص دارد.  %3استناد )  100با    RSC Advancesگاه صنعتی سهند، رتبه اول به  درصد(؛ و در دانش  4.۵استناد )
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، رتبه نخست انتشار تولیدات علمی محققان  RSC Advancesنشریه    ،WOSدر ضمن، بر اساس اطالعات پایگاه  

 شیمی ایران و رتبه پنجم جهانی را دارد. 

پژوهشگران هر سه دانشگاه در حوزه شیمی به مقاالت نشریات )حدود ها نشان داد كه بیشترین وابستگی  یافته

اهمیت باالی نشریات علمی برای محققان جهت انجام   توجه و  دهنده-درصد( بوده است، كه این موضوع نشان 86

علم    ، بهیموردبررسها، رتبه نخست وابستگی علمی پژوهشگران شیمی هر سه دانشگاه  . بر اساس یافتهاستپژوهش  

، كشورهای  یموردبررسدر هر سه دانشگاه    نكه یا درصد است. نكته جالب    30در ایران، حدود    دشدهی تول یمی  ش

درصد از تولید علم شیمی هر   60، حدود  گریدانی ببههای دوم تا چهارم جای داشتند.  چین، هند و آمریكا در رتبه

با تكیه ب ایران، چین، هند و سه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، صنعتی سهند و تبریز  منابع علمی چهار كشور  ر 

  آمریكا بوده است. 

علمی، پژوهشگران، دانشجویان و   ئتیههای مناسب و حمایت از مطالعات اعضای ریزی، برنامهی گذاراستی س

)موسوی چلک   باشدبوده    ثمرمثمرتواند در افزایش سطح كمی و كیفی تحقیقات  ها میهای آموزشی دانشگاهگروه 

  گرفتن  قرار  دسترس  و در   ی موردبررسهای  دانشگاه  علمی  كمی و كیفی تولیدات   ارتقاء   جهت   .(139۷و دیگران،  

  صنعتی سهند و    آذربایجان   های تبریز، شهید مدنی شود متولیان دانشگاهجهان پیشنهاد می  سطح  در   ها پژوهش   نتایج

  و   بودجه  )مثل   پژوهشی  هایبدون تردید، تقویت زیرساخت.  نمایند  تقویت   شی ازپش یب  را   پژوهشی   هایزیرساخت

بوده و افزایش كمیت و كیفیت    مؤثر  ها بسیار دانشگاه  علم در   در بهبود تولید  منابع علمی(،  و   انتشارات  به   دسترسی 

 را افزایش خواهد داد.      ها آنالمللی ها نیز، رتبه و وجهه ملی و بین علمی دانشگاه
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 . تهران: سهامی انتشار.ایران و تنهائیش(. 1390ندوشن، محمدعلی )اسالمی

راوریتوکلی تولید علم  (. ت1395)  فرامرز    ،سهیلی  و  هیراض،  نجفی  ؛  افسانه  حاضری،محمد؛    ،زاده  بر یک دهه  حلیلی 

 .  14-1(، 4)2، سنجیپژوهشنامه علم. شگران ایرانی در سطح ملی پژوه

مطالعه  ن:  های ایران در حوزه سرطان پستا. تحلیل پژوهش(1397)  فرامرز  ، سهیلی؛و    شعله  ،زکیانی   ؛علی اکبر  ،خاصه

   . 174-161(، 2)12، پیاورد سالمتی.  سنجعلم

 . تهران: دبیزش.اطالعات و جامعه(. 1384داورپناه، محمدرضا )

( محمد  برترین   29(.  1397دهقانی،  جمع  در  ایرانی  گرفتند. دانشگاهدانشگاه  قرار  جهان   های 
https://www.msrt.ir/fa/news/41655 

های علوم پزشکی دانشگاه  بروندادهای علمی اعضای هیئت علمی دانشکده(.  1394ریاحی اصل، جواد و شرفی، علی )

   .30-15(،2)1، سنجیپژوهشنامه علم. 2011تا  2000های اصله سالشاهد در پایگاه استنادی اسکوپوس در ف

تحلیل تولیدات علمی جهان در رابطه با فلسفه اسالمی در پایگاه اطالعاتی  (.  1396، ثریا )ضیائی و  جعفر  ،عباداله عموقین

   .231-216(، 3)19، کالمی   های فلسفیپژوهش . 2016 -2007های وب آو ساینس طی سال

. بررسی تولیدات علمی دانشگاه کاشان در پایگاه استنادی اسکوپوس طی  (1396)  سعید  ، غفاری  و  فاطمه  ، نیاسرعباسی

 .  60- 52(، 1)4، نکاسپی سنجیعلممجله .  2012-2016سال های 

المللی پژوهشی بر کیفیت تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی  های بین. تاثیر همکاری(1396) محمدامین  ،منشعرفان

   . 56-42، 20  ،فصلنامه مدیریت سالمتن. تهرا

https://www.gisoom.com/book/11284951/
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=2270&_au=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87++%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%DB%8C
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=2671&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=2671&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=2671&_au=%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D9%87++%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://rsci.shahed.ac.ir/?_action=article&au=855&_au=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2++%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6550-fa.html
http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6550-fa.html
https://www.adinehbook.com/gp/product/9647712235
https://www.msrt.ir/fa/news/41655
http://rsci.shahed.ac.ir/article_380.html
http://rsci.shahed.ac.ir/article_380.html
http://pfk.qom.ac.ir/article_975.html
http://pfk.qom.ac.ir/article_975.html
http://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-125-fa.html
http://cjs.mubabol.ac.ir/article-1-125-fa.html
https://jha.iums.ac.ir/article-1-2259-fa.html
https://jha.iums.ac.ir/article-1-2259-fa.html
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ی . بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه (1387)  عرفان  ؛آزادو    بهمنی مهدی، قادری  ؛محسن  ،فاضلی ورزنه

   . 7-18، ( 1)5، نسنجی کاسپیمجله علمه. ی آن با کشورهای خاورمیانانرژی و سوخت و مقایسه

 فردوسی دانشگاه علمی جهانی تولیدات وضعیت (. بررسی1390فرامرز ) سهیلی، فرشیدو  دانش، اهلل؛رحمت فتاحی،

در دانشگاه.1990های  سال در علوم وبگاه مشهد  این  علم  نقشه  ترسیم  هدف   و کتابداری پژوهشنامه با 
   . 196-175(، 1)1، رسانیاطالع

غالمپور  ،فرفهیمی ب1397)سجاد  ،  غالمپورو    ؛بهزاد  ،سپیده؛  هم(.  شبکة  و  علمی  تولیدات  وضعیت  تألیفی  ررسی 

، مطالعات مدیریت ورزشی.  ساینسوآبدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وبپژوهشگران ایران در حوزة تربیت 

10(49 ،)37-58.https://dx.doi.org/10.22089/smrj.2018.4690.1900 

  (.1389)  فرهاد   ،شکرانه  ؛ رشا  و  اطلسی  ؛لیال  ،اصغری  ؛ محمد  ، زادهحسن   ،حافظ  ؛ لیال  ،روستا آزاد  ؛حسن  ؛ ابوالقاسم،  گرجی

و    gهای هرش،هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی ایران بر اساس شاخص   اعضایبندی  رتبه 

  .25-17، (42)  13، فصلنامه مدیریت سالمت. 2008تا پایان سال  m پارامتر

مطالعه وضعیت تولید اطالعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی  (.  1384؛و آزاد، اسداهلل )  علیرضا  ،گنجی

  .63-33(، 1)8، رسانیفصلنامه کتابداری و اطالع .مشهد

اساس میزان استناد،   شناسی برمیکروب  . ارزیابی تولیدات علمی ایران در حوزه (1393)   احمد  ،یوسفی؛و    محمد  ؛محمدی

   .21-14،(2) 1 ،سنجی کاسپینمجله علمت. خوداستنادی و شاخص فوری

. ارزیابی تولیدات علمی جمهوری اسالمی ایران در حوزه دیابت و تعیین  (1397)  عارف  ، ریاحی  ؛و    افشین  ،چلکموسوی 

   . 224-214، (5) 17 ،مجله دیابت و متابولیسم ایرانن.  المللی آای و بینجایگاه منطقه

اصغر  ،رضوی  ؛و  حسین  ، نریمانی اطالعاتی(1396)  سیدعلی  پایگاه  در  مازندران  دانشگاه  علمی  تولیدات  ارزیابی   . 

Scopus  13-7(، 2)4، نسنجی کاسپیمجله علم .2016تا  2006از سال.   

بررسی تولیدات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی در  (. 1394) درضایس ؛و قدرت،  رضا ، حسین؛ واعظیعلی ،نورافروز

-127(، 5)2، شناسیفصلنامه مطالعات دانش. پایگاه استنادی اسکوپوس

152.https://dx.doi.org/10.22054/jks.2016.2697 

فصلنامه پژوهش    دو.  سنجیسنجی در مطالعات علمهای کتابها و شاخصکاربرد روش(.  1388چاکلی، عبدالرضا )نوروزی 
 .   72-49(، 22)14، و نگارش کتب دانشگاهی

در  ISI در پایگاههای استنادیِ موسّسة اطّالعات علمی  ایرانتولید علم نمایه شده  (.  1389ی، عبدالرضا )چاکلنوروزی 

و ارزیابی تطبیقی اخرین تحوالت تولید علم در کشورهای ترکیه، مصر، عربستان و   2009تا    1970های  سال
 .. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورپاکستان

و حرفه( 1396)  عارف  ،ریاحی ؛و    موسی   ،فیروزیمین کار  بهداشت  علمی حوزه  تولیدات  ارزیابی  تعیین جایگاه  .  و  ای 

پزشکی  نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم  س.  المللی جمهوری اسالمی ایران در پایگاه اطالعاتی اسکوپوبین
   . 76-66، (1) 7 ،زالبر

Anglada-Tort, M., & Skov, M. (2020). What counts as aesthetics in science? A Bibliometric 

Analysis and Visualization of the Scientific Literature from 1970 to 2018. Psychology of 

Aesthetics, Creativity, and the Arts, 1(18), 1-39. http://dx.doi.org/10.1037/aca0000350 

Bartol, T., Budimir, G., Dekleva-Smrekar, D., Pusnik, M., & Juznic, P. (2014). Assessment of 

research fields in Scopus and Web of Science in the view of national research evaluation 

in Slovenia. Scientometrics, 98(2), 1491-1504.  

Chang, Y., Huang, M., & Lin C. (2015). Evolution of research subjects in library and information 

science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. 

Scientometrics,105(3), 2071-87.  
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