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Abstract 

This paper aims to study the realization of 
scientomertic criteria of Iran's 2025 outlook 
document. Utilizing content analysis and 
scientometric methods, the mentioned criteria 
have been analyzed in three categories: 
Scholarly publications, Technology and 
Innovation and International collaboration.  
The results indicate that there is no significant 
difference between current and ideal 
scientometric criteria in scholarly publications, 
technology and innovation. But in the field of 
international collaboration it is completely 
different.  
Finally, the predicted goals in the 2025 
outlook document have been achieved in the 
quantitative scale but a comprehensive strive 
must be considered in the qualitative 
approaches. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

   1393وتابستان بهار ، 3، شماره ششمسال 

 

   1404انداز  سنجی در سند چشم هاي علم بررسی میزان تحقق شاخص
 

   رادفر امامیرحس

شناسی، دانشگاه تربیت مدرسگروه علم اطالعات و دانش کارشناسی ارشد  آموختهدانش  

 دهیچک

ها و مقایسه با وضعیت  انداز بیست ساله ایران به منظور تعیین میزان تحقق آن سنجی مورد اشاره در سند چشم هاي علم هدف بررسی شاخص پژوهش حاضر با
، )مـورد  5(انتشارات علمـی    موجود در سه مقوله هاي شاخص ،اسنادي و تحلیل محتواي کیفی  مطالعهروش گیري از  بهرهبا  آن،ر د ه ومورد انتظار انجام گرفت

بـه  از متن سند شده گردآوري ي ها داده .دیدگربررسی  شود، سنجی مربوط می که به مطالعات علم) مورد2(المللی  و مشارکت بین) مورد 4(فناوري و نوآوري 
از سـوي دیگـر،   . دشـ سبه هاي سپري شده از تصویب سند محا گرفته و وضعیت مورد انتظار به نسبت سال قرار تجزیه و تحلیل عنوان وضعیت مطلوب مورد 

ایـن سـنجش بـا    . بینی شده در سند مورد ارزیابی قرار گرفت ها در وضعیت فعلی به منظور سنجش میزان توفیق به وضعیت مطلوب پیش بررسی این شاخص
داري میـان   دهد تفـاوت معنـی   نشان میها  یافته .هاي رسمی صورت گرفت المللی از نهادها و پایگاه هاي ملی و بین هاي معتبر حاصل از گزارش استفاده از داده

. انتشارات علمی و فناوري و نوآوري نسبت به وضعیت مورد انتظار در سند چشم انداز وجود ندارد  سنجی در هر دو حوزه هاي علم وضعیت موجود شاخص
و اختراعات و اکتشافات به ) 3ضریب تأثیر باالتر از (للی معتبر هرچند در مواردي از قبیل میزان استنادات در هر واحد انتشارات، شمار نشریات با نمایه بین الم

المللی و تأثیر آثار  هاي مشارکت بین لیکن تفاوت میان وضعیت موجود در شاخص. بینی شده فاحش است تا تحقق وضعیت پیش هفاصل ،المللی ثبت رسیده بین
هـاي کمـی    هایی که بـه جنبـه   همچنین، اهداف سند چشم انداز در اغلب شاخص. ار استد علمی ایران در سند چشم انداز نسبت به وضعیت مورد انتظار معنی

تري دارند از جمله، ضریب  هایی که ابعاد کیفی ، اعضاي هیئت علمی، مقاالت نمایه شده و غیره، نسبت به شاخصآموختگان دانششوند، از قبیل تعداد  مربوط می
  . تري قرار دارند ضعیت مطلوبتأثیر مجالت، مقاالت پراستناد و غیره، در و

  
  المللی سنجی ، فناوري و نوآوري، مشارکت بین هاي علم انداز بیست ساله، شاخص علمی، سند چشم انتشارات: ها کلید واژه 

  
  'مقدمهـ 1

ــان ــدرت   ،در گــذر زم ــزایش ق ــاوري در اف ــم و فن نقــش عل
پـذیري اقتصـاد کشـورها و ایجـاد رفـاه و سـعادت در        رقابت

کنـد تـا    کمک مـی   علم به انسان. تر شده است گجوامع پررن
را بـه تغییـر    را بهتر بشناسد و فنـاوري نیـز او   دنیاي اطرافش

هـا قـادر    امکانات و منابع موجـود بـراي اسـتفاده بهتـر از آن    
هـا در   گذاري دولت پس از جنگ جهانی دوم سرمایه. سازد می

و هـاي علـم    علم و فناوري افزایش یافت و رفته رفته سیاست

                                                
* :amirradfar1390@yahoo.com 

  

سیاست علـم   ].1[ها افزوده شد  ی دولتفناوري به سبد سیاست
استفاده مؤثر از علم و فناوري به عنوان  ،و فناوري نیز در اصل

  .ي اقتصادي و اجتماعی است عامل رشد و توسعه
ــده   ــر، آین ــال حاض ــاري  در ح ــی در   نگ ــیار مهم ــهم بس س

نقطه . گذاري توسعه تحقیقات و فناوري پیدا کرده استسیاست
تنیدگی فزاینده کشـورها،   نگاري، درهم هاي آینده ت فعالیتقو
گذاري اسـت زیـرا تجربـه    هادها و بازیگران درگیر در سیاستن

تنیـدگی   نشان داده که در بسیاري از موارد این شکل از درهـم 
هاي توسعه علـم و فنـاوري در سـطح     تقویت سیاست موجب
اي  طقـه هایی که در سطوح من ده است؛ به ویژه فعالیتشکالن 

گذاري علم و فناوري بدون سیاست]. 2[گیرد  و ملی صورت می
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هاي  اي بدون توجه به جنبه رشته جانبه و میان یک رویکرد همه
رو هدایت،  از این. پذیر نیست افزاري امکان افزاري و سخت نرم

ریزي براي توسعه علمی در سـطح کـالن    سازماندهی و برنامه
هاي جامع علمی در ایران از  هتدوین برنام. اهمیت زیادي دارد

آنچــه در تــاریخ . ســابقه چنــدان طــوالنی برخــوردار نیســت
هـایی در بخـش    شود، تـالش  ریزي در ایران مشاهده می برنامه

شاید بتوان گفت با تصـویب قـانون   . آموزش و پرورش است
، اولین برنامه به معناي واقعی 1322تعلیمات اجباري در سال 

که هدف، مـدت و منـابع    اي  ی برنامهدر ایران تدوین شد؛ یعن
ها و راهکارها در آن مشـخص   ها، سیاست داشته و محدودیت

ر هگام دوم مطالعات مهندسین مشاور ماوراءالن]. 3[شده است 
بود که حاوي گزارش روشنی از وضعیت آموزش و پـرورش  

هـاي   ایـن مطالعـه کـه در سـال    . کـرد  ارائه مـی  1327در سال 
ته یک مطالعه کلی، کالن و تحلیلـی از  انجام یاف 1327-1328

هاي عمرانی چهارم و  برنامه. وضعیت آموزش و پرورش است
پنجم قبل از پیروزي انقالب اسالمی نیز داراي بخش آموزش 

هـا و   هـا، خـط مشـی    هستند که چهار رکن اهـداف، سیاسـت  
اقدامات اجرایی یا اعتبارات برنامه هستند، اما بین این چهـار  

  ].4[نطقی وجود ندارد رکن ارتباط م
پس از پیروزي انقالب اسالمی نخستین تالش در ایـن زمینـه   

در  "فرهنگ، تحقیقات و تعالیم عالیـه "اي با نام  تدوین برنامه
در برنامـه اول و دوم توسـعه نیـز    . صورت گرفت 1362سال 

در این مقطـع تـدوین   . بخش آموزش مورد توجه قرار گرفت
هاي تحقیقاتی کشور بـه   اولویت برنامه ملی تحقیقات و تعیین

هاي علمی کشـور از اقـدامات مهـم     ي شوراي پژوهش وسیله
  دایـره ) 1384-1380(در برنامـه سـوم توسـعه    . شود تلقی می

آموزش فراتر رفت و قلمـرو پـژوهش را     ها از محدوده برنامه
در برنامه چهارم توسعه با گسترش این بخش . فترنیز در برگ

سعه دانایی مشتمل بر آموزش، پژوهش و فصل مستقلی بنام تو
هایی جدید مانند نظام ملـی نـوآوري    بینی و ایده فناوري پیش

در ادامه این اقدامات متولیان بر ضرورت ]. 4[وارد برنامه شد 
انداز بیست ساله تأکید نمودند و نهایتاً با تصویب  تدوین چشم

عنـوان سـندي باالدسـتی و     شوراي عالی انقالب فرهنگـی بـه  
  . االجرا مطرح گردید الزم

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش ـ2
  مبانی نظري 2-1

هاي دنیاي کنونی نشانگر آن اسـت کـه در سـه دهـه      واقعیت
هـاي مختلـف اجتمـاعی،     گذشته تحوالت شـگرفی در زمینـه  

اقتصــادي، سیاســی، فرهنگــی و فنــاوري رخ داده و مرزهــا و 
هاي  هور فناوريظ. زوایاي جوامع انسانی را در نوردیده است

هاي شدید ملـی،   جدید، جریان آزاد و سریع اطالعات، رقابت
  ].5[هاي این دوران است  ویژگیاي و جهانی از  منطقه
اقتصـادي، فرهنگـی و سیاسـی      علمی هماننـد توسـعه    توسعه

عینی آن   نمونه. تر مرتبه تر و بلند امري شدنی است البته پیچیده
آلمـان و ژاپـن پـس از      ورانـه ي چشمگیر و نابا رشد و توسعه

علـم و    جنگ جهانی دوم اسـت کـه در بطـن خـود، توسـعه     
این امر طبیعتاً به خودي خود . فناوري را به همراه داشته است

ریـزي، قصـد قبلـی و     حاصل نشـده بلکـه همـراه بـا برنامـه     
   ]. 6[سازي اجرایی و عملی بوده است  زمینه

اسـت کـه اهـداف     سند چشم انداز، تصویري آرمانی از آینده
انداز بیسـت سـاله    چشم. دهد بلندمدت یک کشور را نشان می

جمهوري اسالمی ایران با قائل شدن جایگاه نخست علمـی و  
اقتصادي براي ایران در میان کشورهاي آسیاي جنـوب غربـی   

گـذاري نمـوده و بـه خـروج از حالـت       به طور شفاف هـدف 
م و تعامـل  بخشـی در جهـان اسـال    توسعه نیافته فعلـی، الهـام  

]. 7[المللی اشـاره نمـوده اسـت     سازنده و موثر در روابط بین
هاي دولتـی و بـا مشـارکت همـه      ترین رده سندي که در عالی

و مؤثر تهیه وتنظیم شده و در نهایت در یک  ذینفعهاي  بخش
سطوح معین، تجلـی   نظام علمی و فناوري با شرح وظایف و

مـاي چنـد سـال آینـده     گر دورن راهی که ترسیم  نقشه. یابد می
ــ   ــد و عرص ــور باش ــی کش ــه  هعلم ــراي کلی ــب را ب   اي مناس

هاي دولتی و غیردولتی فراهم سـازد تـا    ها و سازمان خانهوزارت
و سوي مورد نظـر در  هر یک با توسل به آن بتوانند به سمت 

  ].3[علمی کشور گام بردارند   راستاي توسعه
روي  ر فـرا ي علمی کشو اي مدون جهت توسعه حال که برنامه

سـال از اجرایـی شـدن آن،     8ماست باید دید پس از گذشت 
هـاي   اوالً تا چه حـد مقاصـد منظـور نظـر از منظـر شـاخص      

اً پیشرفت ثانیجا تحقق یافته؟ و  سنجش علم و فناوري تا بدین
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هاي مذکور داراي تعادل و توازن الزم بـوده و یـا    در شاخص
هاي مختلف  بخش ریزي هماهنگ و یکپارچه در نیاز به برنامه

مغفول مانده است؟ از آنجا که تاکنون پژوهشی مستقل و قابل 
استفاده براي عموم در این راستا صـورت نگرفتـه ، پـژوهش    

هـاي   گیـري از داده  حاضر بر آن است تا این نقیصه را با بهره
هاي علمی در حـد تـوان    گیري از روش متقن و مستند با بهره

 . جبران نماید
  

  ها شینهمرور پی 2-2
ــم     ــند چش ــالغ س ــویب و اب ــا تص ــان ب ــداز  همزم ، 1404ان

نظرات گونـاگون سـند    هاي مختلف با نقطه پژوهشگران حوزه
در ایـن پـژوهش،   . مذکور را مـورد نقـد و نظـر قـرار دادنـد     

مطالعاتی که به بررسی مکاتب فکري مـورد اسـتفاده در مـتن    
ینـد  سند، استانداردهاي سواد اطالعـاتی، عناصـر مـوثر در فرا   

اجرا، جایگاه امنیت انسانی، امنیت پایـدار، انطبـاق بـا اسـناد     
فرودستی، عوامل تاثیرگذار بر آینده مدیریت علـم و فنـاوري   

  . اند، آورده شده است انداز پرداخته سند چشم
در پژوهشی با عنوان راهبردهاي ] 7[بختیاري  گل و کیانی زلفی

ند که به منظـور  دار انداز، بیان می علمی براي تحقق سند چشم
دستیابی به رتبه نخست علمی و اقتصادي در منطقه متناسب با 

سـوادي،   مبـارزه بـا بـی   ، 1404بینی شـده در سـند    روند پیش
وري نیروي تحقیـق و   توسعه انسانی، تولید علم، افزایش بهره

. توســعه، نیازمنــد آهنــگ رشــدي نمــایی و غیرخطــی اســت
ــوه، مشــارک  ــه ق ــاري س ــدلی و همک ت بخــش همچنــین هم

هاي دروس آموزشـی و اصـالح    خصوصی، بازنگري سرفصل
ساختارهاي اقتصادي از دیگر عوامل موثر در نیل به این هدف 

  .است
اسنادي   تحقیقی را با استفاده از مطالعه] 8[قصري و دوستدار 
تحلیلی و تحلیل محتواي کیفی به منظور -و با روش توصیفی

ـ  بررسی جایگاه امنیت انسانی در چشـم  ایـران بـه    1404داز ان
بـر اسـاس تحلیـل مبتنـی بـر مـتن، بیانیـه و        . انجام رساندند

 65هاي سند چشم انداز، در مجموع  بند از ویژگی 8همچنین 
 28مؤلفه مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد،  67واژه و 

عدد به صورت غیرمسـتقیم   12طور مستقیم و  واژه و مؤلفه به

از ایـن میـزان، مؤلفـه امنیـت     . ر بودندبر امنیت انسانی اثرگذا
هریـک بیشـترین   % 5/28و امنیت جامعـه بـا   % 32اقتصادي با 

  .سهم را در سند چشم انداز به خود اختصاص داده بودند
هـاي   با تکیه بر روش یدر پژوهش] 9[عینی  و باب الحوایجی

هاي تحقیقات  اي و تحلیل محتوا و با استفاده از یافته کتابخانه
انداز  همچنین با انجام مطالعه بر روي سند ملی چشم مرتبط و

کـارگیري اسـتانداردهاي سـواد     آموزش و پرورش، میـزان بـه  
ـ  اطالعاتی در دو ساحت علمی ـ فناوري و فرهنگی  هنـري   ـ

نتـایج نشـان    .قرار دادند را مورد بررسی 1386ماه  تا پایان دي
ی در کـارگیري اسـتانداردهاي سـواد اطالعـات     دهد میزان به می

ـ فناوري سـند ملـی نسـبتاً زیـاد و در سـاحت       ساحت علمی
تـر از متوسـط اسـت و تعـداد      فرهنگی ـ هنـري سـند پـایین    

تـر   هاي مرتبط با استانداردها در سند ملی به میزان پایین مقوله
  . از متوسط است

عوامل تاثیرگذار بـر آینـده   ] 10[در پژوهش طاعتی و بهرامی 
ها در به ثمـر   یی شده و نقش آنمدیریت علم و فناوري شناسا

نشستن افق مندرج در سند چشم انداز بیسـت سـاله بررسـی    
اي، آزادي  دهد توجه به علوم میان رشته نتایج نشان می. گردید

پژوهش، استقالل علمی و حفظ استانداردهاي تخصصی، لزوم 
توجه به خطرهاي ناشی از پیشرفت هـاي علمـی و فناورانـه،    

آموختگـان و قـوانین و    اشـتغال دانـش  ، فکريحقوق مالکیت 
هاي نـو و نوظهـور،    پژوهی، فناوري استانداردها در کنار آینده

فنـاوري از منظـر    رسانی علـم و  گیري شبکه جامع اطالع شکل
انـداز   گذاران از لوازم تحقـق سـند چشـم   متخصصان و سیاست

  . است
به بررسی مکاتـب  ] 11[مبینی دهکردي و مرادي قاسم آبادي 

انـداز بیسـت سـاله     رد استفاده در تدوین سند چشـم فکري مو
نتایج نشـان داد، اسـتفاده از رویکردهـاي علمـی و     . پرداختند

کارگیري شش مکتب از مکاتب فکري مدیریت اسـتراتژیک   به
انداز بیست ساله که با تمرکز بـر مکتـب    در تدوین سند چشم

یـابی و از   تجویزي و عمدتاً با به کـارگیري مکتـب موقعیـت   
دیگر مکتب توصـیفی بـه ویـژه مکتـب کـارآفرینی بـا        سوي

هـاي   محوریت شهودي، مکتب فرهنگی مبتنـی بـر مطلوبیـت   
پارچگی ملی، مکتب یادگیري بر پایه تعامـل بـا    جمعی و یک
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گرایی با اتکـاء بـه    آموزي از آن، مکتب قدرت محیط و تجربه
هاي کلیدي و مکتـب ادراکـی متـأثر از     ها و شایستگی قابلیت
صـورت گسـترده    گرایـی فعـال، بـه    اي خالقانه و ذهنتفسیره

  . صورت گرفته است
امنیـت پایـدار در ســند   پژوهشـی بـا عنـوان    در ] 12[عالیـی  

و  بـه بررسـی   نایـرا اسـالمی انداز بیست ساله جمهوري چشم
چگونگی نیل بـه آن   و ارزیابی چیستی و مفهوم امنیت پایدار

 "ایـل محتـو  تحل"انـداز بـا شـیوه     بر اساس الگوي سند چشم
دهد که نگـاه سـند    نتایج این پژوهش نشان می. پرداخته است

انداز به امنیت پایدار از نوع ایجابی بوده و تعامل مؤثر و  چشم
هاي جهان و نیز پیشرفت و توسعه  سازنده با ملت ها و دولت

 1404در افق  "امنیت پایدار"نیاز نیل به  اقتصادي مستمر، پیش
  .است

ــا عنــوان ] 13[ روحــانی و زاده نــوروززاده، شــفیع پژوهشــی ب
ارزیابی و تحلیل بخش علـم و فنـاوري قـانون برنامـه پـنجم      

 نظر از تحقیق این. صورت دادند توسعه از منظر اسناد فرادستی
 تحلیــل روش از آن در و اســت تحلیلــی – توصــیفی ماهیـت 

 براسـاس  .اسـت  شـده  گرفتـه  بهره اسنادي بررسی و محتوایی
 فرهنـگ،  حـوزه  در محـوري  هـاي  سیاسـت  تحقیق هاي یافته

 توسعه و انسانی منابع توانمندسازي فناوري، پژوهش، آموزش،
ــاخت ــا، زیرس ــاري ه ــاي همک ــی ه ــین و فرابخش ــی، ب  الملل
 مـواد  نهایـت،  در و بندي طبقه مشارکت و تشویق پاسخگویی،

 و علـم  بخـش  پنجم برنامه قانون فناوري و علم بخش قانونی
انـداز بیسـت سـاله     سند چشـم  حوريم هاي سیاست با فناوري

  .است منطبق بوده
، 1384دهـد، از سـال    هـاي پیشـین نشـان مـی     مرور پـژوهش 

هـایی نـاظر بـر     انـداز پـژوهش   همزمان با تصویب سند چشـم 
محتواي آن صورت گرفت که ظهور عوامل مختلف را در متن 
سند بررسی کرده و یا عوامل تاثیرگذار بر موفقیت آن را متذکر 

ن تحقـق  نکته مغفول در این مطالعات، توجه بـه میـزا  . اند شده
عمـل اسـت کـه بـه عنـوان        هاي مـد نظـر در حـوزه    شاخص

هاي مختلف بوده که  چارچوب ارزیابی موفقیت سند در صحنه
   .ي علم و فناوري مطرح است در پژوهش حاضر در دو حوزه

  

   روش پژوهش ـ3
  هاي اساسی پرسش 3-1

هـاي معتبـر    پایگـاه  ایـران در تعداد اختراعات ثبت شده  -1
  چه میزان است؟ 1390سال  المللی تا بین

المللی در هر  سازي شده در سطح بین تعداد مقاالت نمایه -2
 چقدر بوده است؟  2012میلیون نفر در سال 

 میزان استنادات در هر واحد علمی چقدر بوده است؟ -3

دانشگاهی و حوزوي به مقـاالت   آموختگان دانشنسبت  -4
 المللی چگونه است؟  هاي بین سازي شده در نمایه مایهن

المللـی بـه    سازي شده در سطح بـین  نسبت مقاالت نمایه -5
  تعداد اعضاي هیئت علمی چقدر است؟

دانشگاهی به اختراعات ثبت شده  آموختگان دانشنسبت  -6
  المللی چقدر است؟ هاي معتبر بین در پایگاه

المللی  هاي معتبر بین گاهنسبت اختراعات ثبت شده در پای -7
  به تعداد اعضاي هیئت علمی چقدر است؟

بنـدي   هـا و مراکـز پژوهشـی کـه در رتبـه      تعداد دانشگاه -8
  درصد بهترین مراکز هستند، کدامند؟ 10جهانی جزء 

اختراعات ملی ثبت شـده در داخـل کشـور چـه تعـداد       -9
  هستند؟

  مقاالت بسیار پراستناد چه تعداد هستند؟ -10
ضریب تاثیر باالتر (نشریات ایرانی با نمایه بین المللی  -11
  چه تعداد است؟) 3از 

  

  ها فرضیه 3-2
هـاي   داري میان وضعیت موجود شـاخص  تفاوت معنی -1

انتشارات علمی نسـبت بـه وضـعیت      سنجی در حوزه علم
 .مورد انتظار در سند چشم انداز وجود ندارد

هـاي   اخصداري میان وضعیت موجود شـ  تفاوت معنی -2
فناوري و نوآوري نسبت به وضعیت مورد انتظـار در سـند   

  .چشم انداز وجود ندارد
هـاي   داري میان وضعیت موجود شـاخص  تفاوت معنی -3

مشارکت هاي بین المللـی نسـبت بـه      سنجی در حوزه علم
 .وضعیت مورد انتظار در سند چشم انداز وجود ندارد
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هاي تأثیر  اخصمیان وضعیت موجود شداري  تفاوت معنی -4
آثار علمی ایران در سند چشم انداز نسبت به وضـعیت مـورد   

  .انتظار در این سند وجود دارد
 

  

 شناسی پژوهش روش 3-3

ي تحلیـل محتـوا  اسـنادي و    مطالعـه در این بررسی، از روش 
سـند ملـی   هـاي علـم و فنـاوري     شاخصبراي بررسی  کیفی
سـند،   در تحلیـل محتـواي  . اسـتفاده شـده اسـت   انـداز   چشم
شـده بـه عنـوان    از متن سند گردآوري  ي مورد بررسیها داده

بـدین  . گیـرد  قرار مـی تجزیه و تحلیل وضعیت مطلوب مورد 
سال از تصویب سند، وضعیت مـورد   8ترتیب پس از گذشت 

هاي سپري شده از تصویب سند محاسـبه   انتظار به نسبت سال
 هـا در وضـعیت   از سوي دیگر، بررسی این شاخص. گردد می

فعلی به منظور سـنجش میـزان توفیـق بـه وضـعیت مطلـوب       
این سـنجش  . بینی شده در سند مورد ارزیابی قرار گرفت پیش

هـاي ملـی و    هاي معتبر حاصـل از گـزارش   با استفاده از داده
بـه  . هاي رسمی صـورت گرفـت   المللی از نهادها و پایگاه بین

بـراي سـنجش میـزان     1آوسـاینس  عنوان مثـال از پایگـاه وب  
المللی  ستنادات در هر واحد علمی و تعداد مقاالت معتبر بینا

 آموختگـان  دانشهمچنین جمعیت کشور و تعداد . دشاستفاده 
هاي مربوط به آخرین سرشماري مرکز آمار  دانشگاهی از داده
  . ایران بدست آمد

هاي قابل استناد در منابع رسمی  الزم به ذکر است آخرین داده
هـا   د، به این معنا که اگر آخرین دادهمالك سنجش قرار گرفتن

حاصل از پایگاه اطالعاتی معتبر، بـه عنـوان وضـعیت فعلـی     
ها، مربوط بـه یـک یـا دو سـال گذشـته       میزان تحقق شاخص

باشد، وضعیت مورد انتظار نیز به نسبت همان سال لحاظ شده 
هاي مکتوب و  در مواردي که احتماالً داده. گردد و ارزیابی می

رسمی براي متغیرهاي مـورد بررسـی در اختیـار     هاي گزارش
ربط در ینبود، اخبار و اطالعاتی که توسط مسئولین و متولیان ذ

هاي مربوطه  هاي سازمان هاي مختلف در خروجی پایگاه حوزه
اند، مـورد   هاي معتبر به شرط تواتر قرار گرفته و یا خبرگزاري

ت ثبـت شـده   عنوان نمونه میزان اختراعا به. استناد واقع شدند

                                                
1 -  Web of Science 

توسط متخصصان ایرانی در داخـل کشـور بـه اسـتناد گفتـار      
کــه از پایگــاه  رئــیس ســازمان ثبــت اســناد و امــالك کشــور

رسـانی ایـن سـازمان قابـل دسترسـی اسـت، در نتـایج         اطالع
  .پژوهش منعکس گردید

هـاي   هاي ایران نیز از میان نظـام  براي بررسی جایگاه دانشگاه
به جهت  3QSو  2THE، دو نظام بندي معتبر دانشگاهی رتبه

مورد استفاده قـرار  ] 14[ها  معیارها و شاخصاعتدال بیشتر در 
هاي سند  هاي مربوط به شاخص پس از گردآوري داده. گرفت

در وضعیت مطلوب و موجود، به منظور سنجش میزان تحقـق  
براي آزمـون  . دندشها با یکدیگر مقایسه و تجزیه و تحلیل  آن

توجه به کمی و مستقل بودن متغیرهـاي مـورد    ها نیز با فرضیه
 تفسیر براي. مستقل مورد استفاده قرار گرفت tبررسی، آزمون 

 شـده  اسـتفاده  توصیفی – تحلیل روش نیز از ها داده تحلیل و
   .است

  
  ها و نتایج پژوهش یافته -4

 ها پاسخ پرسش 4-1

هـاي معتبـر    پایگـاه  تعداد اختراعات ثبت شـده ایـران در   -1
  چه میزان است؟ 1390سال  المللی تا بین

بر اساس پژوهش عبدخدا، نوروزي و رامند، که جدیـدترین  
هـاي   ي اختراعات ثبت شده ایـران در پایگـاه   مطالعه در زمینه

آیـد، بـر روي سـه پایگـاه اداره      المللی به شمار می معتبر بین
، سـازمان  4هاي ثبت اختـراع و عالئـم تجـاري امریکـا     پروانه

تعـداد    6و اداره ثبـت اختـراع اروپـا    5یت فکـري جهانی مالک
 المللـی تـا   هاي معتبر بین پایگاه اختراعات ثبت شده ایران در

  ]. 15[بوده است  212برابر با  1390آخر سال 
هاي ثبت اختراع مخترعـان   پروانه به ترتیب 3و 2و  1ولاجد

هـاي ثبـت اختـراع و عالئـم تجـاري       ایرانی در پایگاه پروانه
هاي ثبت اختراع اروپا و پایگاه سـازمان   پایگاه پروانه،  امریکا

جهانی مالکیت فکـري بـه تفکیـک موضـوع و تعـداد نشـان       
 .دهند می

                                                
2-. Times Higher Education World University Rankings 
3- Quacquarelli Symonds World University Rankings 
4-. USPTO 
5-. WIPO 
6-. esp@cenet 
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هاي ثبت اختراعات مخترعان ایرانی در  توزیع فراوانی پروانه) 1جدول

هاي ثبت اختراع و عالئم تجاري امریکا بر حسب  پایگاه پروانه
  ]15[موضوع 

  درصد  فراوانی  موضوع  ردیف

کشاورزي، مواد (نیازهاي انسان   1
  )غذایی، بهداشت، سرگرمی

14  11.96  

  12.82  15  عملیات اجرایی، حمل و نقل  2
  23.07  27  شیمی، متالوژي  3
  2.56  3  منسوجات، کاغذ  4
  5.98  7  هاي ثابت سازه  5
  7.69  9  مهندسی مکانیک، نور، گرما، انفجار  6
  16.23  19  فیزیک  7
  19.65  23  برق  8

  100  117  مجموع  
  

  

هاي ثبت اختراعات مخترعان ایرانی در  توزیع فراوانی پروانه) 2جدول
  ]15[هاي ثبت اختراع اروپا بر حسب موضوع  پایگاه پروانه

  

  

  درصد  فراوانی  موضوع  ردیف

کشاورزي، مواد (نیازهاي انسان   1
  )غذایی، بهداشت، سرگرمی

12  23.07  

  23.07  12  عملیات اجرایی، حمل و نقل  2
  34.61  18  شیمی، متالوژي  3
  1.92  1  منسوجات، کاغذ  4
  0  0  هاي ثابت سازه  5
  1.92  1  مهندسی مکانیک، نور، گرما، انفجار  6
  3.84  2  فیزیک  7
  11.53  6  برق  8

  100  52  مجموع  
  

چقدر بـوده   2012تعداد مقاالت در هر میلیون نفر در سال  -2
 است؟

ساینس،  آو ز پایگاه اطالعاتی وبهاي حاصل ا با توجه به داده
تعداد مقاالت درج شده توسط محققان ایرانی در این پایگاه در 

بر اساس گزارش مرکز . بوده است 37384، برابر با 2012سال 
. برآورد شده است 75149669آمار ایران جمعیت کشور 

بنابراین تعداد مقاالت در هر میلیون نفر، با لحاظ نمودن نرخ 
  . باشد می 2010آن سال، برابر جمعیت در 

 

هاي ثبت اختراعات مخترعان ایرانی در  توزیع فراوانی پروانه) 3جدول
  ]15[پایگاه سازمان جهانی مالکیت فکري بر حسب موضوع 

  درصد  فراوانی  موضوع  ردیف

کشاورزي، مواد (نیازهاي انسان   1
  )غذایی، بهداشت، سرگرمی

16  33  

  10  5  عملیات اجرایی، حمل و نقل  2
  27  13  شیمی، متالوژي  3
  0  0  منسوجات، کاغذ  4
  4  2  هاي ثابت سازه  5
  2  1  مهندسی مکانیک، نور، گرما، انفجار  6
  10  5  فیزیک  7
  13  6  برق  8

  100  48  مجموع  
  

  

 میزان استنادات در هر واحد علمی چقدر بوده است؟ -3

به  2011طبق روزآمدترین پژوهشی که توسط قانع در سال 
ام رسیده است، میزان استنادات صورت گرفته در هر واحد انج

ساینس، برابر با  آو محققان ایرانی در پایگاه وب) مقاله(علمی 
  ].20[ بوده است 0.3

دانشگاهی و حوزوي به مقاالت  آموخنگان دانشنسبت  -4
چگونه  1390المللی تا سال  هاي بین سازي شده در نمایه نمایه

 بوده است؟ 

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت گزارش  با توجه به
 280ساالنه در حدود  ، رضا عامري،علوم، تحقیقات و فناوري

. شوند می آموختگان دانش هزار نفر در مقطع کارشناسی 300تا 
هزار نفر و در  20تا  15در دوره کارشناسی ارشد نیز تقریبا 
تا دوهزار نفر از  500دوره دکتري حدود یک هزار و 

 شوند می آموختگان دانشهاي آزاد و وزارت علوم  انشگاهد
همچنین بر اساس جدیدترین آمار رسمی مربوط به  .]17[

هاي علمیه کشور، در سال  آموختگان حوزه معاونت دانش
آموختگان حوزوي  ، سی هزار پرونده مربوط به دانش1390

  کشور تشکیل شده است 
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339250=30000+309250  
هاي حاصل از پایگاه اطالعاتی  جه به دادهاز سوي دیگر با تو

ساینس، تعداد مقاالت درج شده توسط محققان ایرانی  آو وب
، آخرین اطالعات مندرج در 2012در این پایگاه تا پایان سال 

  . بوده است 37384این پایگاه، برابر با 
دانشگاهی و حوزوي به  آموخنگان دانشبدین ترتیب نسبت 

المللی به صورت زیر  هاي بین سازي شده در نمایه مقاالت نمایه
  . گردد محاسبه می

37384 /339250  = 9.07 

المللـی بـه    سازي شـده در سـطح بـین    نسبت مقاالت نمایه -5
 تعداد اعضاي هیئت علمی چقدر است؟

معاون آموزشی وزارت هاي حاصل از گزارش  با توجه به داده
، تعداد اعضاي نشحسین نادري م، علوم، تحقیقات و فناوري

شاغل در  1391-1390هیأت علمی در سال تحصیلی 
، دانشگاه آزاد )پزشکی و غیر پزشکی(هاي دولتی  دانشگاه

  ]19[ .نفر می باشد 66314کاربردي معادل -اسالمی و علمی
هاي حاصل از پایگاه اطالعاتی  از سوي دیگر با توجه به داده 

ط محققان ایرانی آو ساینس، تعداد مقاالت درج شده توس وب
بدین . بوده است 37384، برابر با 2012در این پایگاه در سال 

المللی  هاي بین سازي شده در نمایه ترتیب نسبت مقاالت نمایه
  . گردد به اعضاي هیئت علمی به صورت زیر محاسبه می

66314/37384  = 0.56 

دانشگاهی به اختراعات ثبـت شـده    آموختگان دانشنسبت  -6
  المللی چقدر است؟ هاي معتبر بین اهدر پایگ

طبق پژوهش عبدخدا و همکارانش، که جدیدترین مطالعه در 
-هاي معتبر بین ي اختراعات ثبت شده ایران در پایگاه زمینه

هاي ثبت  آید، بر روي سه پایگاه اداره پروانه المللی به شمار می
اختراع و عالئم تجاري امریکا، سازمان جهانی مالکیت فکري 

 اداره ثبت اختراع اروپا تعداد اختراعات ثبت شده ایران در و
بوده  212برابر با  1390آخر سال  المللی تا هاي معتبر بین پایگاه
  ]. 15[است 

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت با توجه به گزارش 
 280ساالنه در حدود  ، رضا عامري،علوم، تحقیقات و فناوري

. شوند می آموختگان دانشطع کارشناسی هزار نفر در مق 300تا 

هزار نفر و در  20تا  15در دوره کارشناسی ارشد نیز تقریبا 
هزار نفر از  تا دو 500دوره دکتري حدود یک هزار و 
 شوند می آموختگان دانشدانشگاههاي آزاد و وزارت علوم 

]17[.  
 212/309250 = 1458.7 

المللی  عتبر بینهاي م نسبت اختراعات ثبت شده در پایگاه -7
  به تعداد اعضاي هیئت علمی چقدر است؟ 

طبق پژوهش عبدخدا و همکارانش، که جدیدترین مطالعه در 
هاي معتبر بین  ي اختراعات ثبت شده ایران در پایگاه زمینه

هاي ثبت  آید، بر روي سه پایگاه اداره پروانه المللی به شمار می
هانی مالکیت فکري اختراع و عالئم تجاري امریکا، سازمان ج

و اداره ثبت اختراع اروپا تعداد اختراعات ثبت شده ایران در 
 212برابر با  1390المللی تا  آخر سال  هاي معتبر بین پایگاه

  ]. 15[بوده است 
معاون آموزشی وزارت هاي حاصل از گزارش  با توجه به داده

، تعداد اعضاي حسین نادري منش، علوم، تحقیقات و فناوري
شاغل در  1391-1390ت علمی در سال تحصیلی هیأ

، دانشگاه آزاد )پزشکی و غیر پزشکی(هاي دولتی  دانشگاه
  . باشد نفر می 66314کاربردي معادل -اسالمی و علمی

المللی  هاي معتبر بین شده در پایگاه نسبت اختراعات ثبت پس
  . گردد به تعداد اعضاي هیئت علمی صورت زیر محاسبه می

66314/212  = 0.00319 

بندي جهـانی   ها و مراکز پژوهشی که در رتبه تعداد دانشگاه -8
  درصد بهترین مراکز هستند، کدامند؟ 10جزء 
هـاي جهـان    بنـدي دانشـگاه   ي رتبه هاي معتبري در زمینه پایگاه

هاي مختلفی را براي ارزیابی و رتبه بندي  وجود دارد که مالك
براي . دهند قرار میمراکز مختلف آکادمیک و پژوهشی مد نظر 

پاسخ به پرسش مورد نظـر، دو پایگـاه اطالعـاتی معتبـر نظـام      
THE  وQS  معیارهـا و شاخصـها   به جهت اعتدال بیشتر در

  ]. 14[مورد استفاده قرار گرفت 
در سـال   )THE(بنـدي تـایمز    هاي نظـام رتبـه   بر اساس داده

نوان دانشگاه برتر دنیا، دانشگاه شریف به ع 400، از میان 2012
از سـوي  . قـرار دارد   350تا  301تنها دانشگاه ایران، بین رتبه 

 872دهد، از میان  نشان می QSبندي  هاي نظام رتبه دیگر، داده
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 551  ، دانشگاه تهران، بین رتبه2012دانشگاه برتر دنیا در سال 
واقـع   700تـا   651انشگاه شـریف بـین رتبـه    بوده و د 600تا 
  . باشد می
  ملی ثبت شده در داخل کشور چه تعداد هستند؟اختراعات  -9

در سایت رسمی این رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
بــا لحـاظ تغییــرات مــذکور در حــوزه  ": سـازمان اعــالم کــرد 

قانونگذاري و رشد کیفی اختراعات در پنج سـاله اخیـر، آمـار    
اختراعات ثبت شده از بعد کمی نیز رشـد چشـمگیري داشـته    

بررسی آمـاري حکایـت از آن    ،در این رابطه: توي گف. است
دارد که اختراعات ثبت شده از ابتـداي تصـویب قـانون ثبـت     

 67به مـدت   1377تا پایان سال  1310اختراعات یعنی از سال 
که این رقم بـراي  مورد بوده درحالی 105هزار و  26سال رقم 

مورد افزایش یافته  974هزار و  52سال اخیر به رقم  14مدت 
  ".دهد برابري را نشان می 10که میانگین رشد حدوداً 

بدین ترتیب، از آنجا که سازمان مـذکور گزارشـی رسـمی در    
خصوص اختراعات ثبت شـده در داخـل کشـور بـه تفکیـک      

 52974هاي مختلف نداشته، بـا اسـتناد بـه گفتـار فـوق،       زمینه
  ]. 20[دهیم  اختراع را مالك ارزیابی قرار می

  ر پراستناد چه تعداد هستند؟مقاالت بسیا -10
بـه   2011طبق روزآمدترین پژوهشی که توسط قـانع در سـال   

انجام رسید، تعداد مقاالت پراستناد نمایه شده در نشریات بین 
درصـد از کـل    45مهندسی بـا  . بوده است 134المللی برابر با 

مقاالت بیشترین تعـداد مقـاالت بسـیار پراسـتناد را بـه خـود       
 16و  22شیمی و فیزیک نیز به ترتیـب بـا    .دهد اختصاص می

مجمــوع  8جـدول  . هـاي بعـدي قـرار دارنـد     درصـد در رتبـه  
هاي صورت گرفته به مقاالت مزبـور   استنادات و خود استنادي

  ].21[دهد  را نشان می
ضریب تأثیر بـاالتر  (نشریات ایرانی با نمایه بین المللی  -11
  چه تعداد است؟) 3از 

اطالعات مربوط به نشریات ایرانـی نمایـه   ترین   بر اساس تازه
نشـریه در ایـن    67با   Thomson Reutersدر پایگاهشده 

شاخص داراي  نشریه 25از این میان، . گیرند مجموعه قرار می
  ]. 22[باشد  می  2و شاخص آنی  1ثیرأت

                                                
1- Impact Factor 
2- Immediacy Index 

، هـیچ یـک از    Web of Scienceهاي پایگاه  بر اساس داده
ین پایگاه، داراي ضـریب تـأثیر   نشریات ایرانی نمایه شده در ا

 ].23[سه یا بیش از سه است 
  

میزان استنادات به مقاالت بسیار پراستناد به تفکیک ) 4جدول 
  ]21[هاي موضوعی مختلف  زمینه

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  

 ها آزمون فرضیه 4-2

  1آزمون فرضیه -
ــاوت معنــی ــاي  داري میــان وضــعیت موجــود شــاخص  تف ه

ي انتشارات علمـی نسـبت بـه وضـعیت      سنجی در حوزه علم
با توجه بـه طبـق    .انداز وجود ندارد مورد انتظار در سند چشم

هـاي   انـداز، شـاخص   بندي صورت گرفته در متن سند چشـم 
ي انتشارات علمی در وضـعیت مطلـوب،    سنجی در حوزه علم

  آمده است 5مورد انتظار و موجود در جدول 

درصد 
خود 
 ها استنادي

  تعداد خود
 ها استنادي

  تعداد کل
 استنادات

   زمینه
ف  موضوعی

ردی
  

 1  فیزیک 1584 114 7.2

 2  پزشکی 363 5 1.3

 3  شیمی 1095 542 49.5

1.3 2 153 
علوم گیاهی و 

  جانوري
4 

 5  علوم مادي 80 1 1.2

 6  مهندسی 1541 863 56

 7  جغرافیا 102 8 7.8

 8  علوم رایانه 35 32 9104

12.5 4 32 
یست ز

مولکولی 
  ژنتیکو

9 

 10 ریاضی 57 30 5206

3303 6 18 
زیست شناسی 

  وشیمیو بی
11 

علوم  4 0 0
  کشاورزي

12 

  مجموع 5064 1607 100
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بدین ترتیب به منظور کشف معنی داري تفاوت میان شاخص 
هاي مختلف انتشارات علمـی در وضـعیت موجـود و مـورد     

نتایج این آزمـون  . مستقل استفاده شد tانتظار آزمون از آزمون 
تفـاوت  . 351معـادل   sigبـا  . 05نشان داد؛ در سطح اطمینان 

بنابراین  .معنی داري میان متغیرهاي آزمون شونده وجود ندارد
  . نخستین فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفت

  2آزمون فرضیه -
هاي فنـاوري   داري میان وضعیت موجود شاخص تفاوت معنی

و نوآوري نسبت به وضعیت مورد انتظار در سند چشم انـداز  
  .وجود ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

هـاي   انـداز، شـاخص   بندي متن سـند چشـم   با توجه به طبقه
ــم ــوآوري در وضــعیت  نجی در حــوزهســ عل ي فنــاوري و ن

  . آمده است 6مطلوب، مورد انتظار و موجود در جدول 
بدین ترتیب به منظور تعیین معنی داري تفاوت میان شاخص 
هاي مختلف فناوري و نوآوري در وضعیت موجود و مـورد  

نتایج این آزمون . مستقل استفاده شد tانتظار آزمون از آزمون 

وآوري در وضعیت مطلوب، شاخص هاي فناوري و ن )6جدول 
  ]23[مورد انتظار و موجود 

  شاخص  گروه
وضعیت 
مطلوب 

1404  

وضعیت 
بینی  پیش

  شده

وضعیت 
  موجود

فناوري و نوآوري
  

نسبت 
 آموختگان دانش

دانشگاهی به 
اختراعات ثبت 

هاي  شده در پایگاه
  المللی معتبر بین

1500  600  1458  

نسبت اختراعات 
ثبت شده در 

تبر هاي مع پایگاه
المللی به تعداد  بین

اعضاي هیئت 
  علمی

15/0  052/0  0032/0  

تعداد اختراعات 

و اکتشافات به 

ثبت رسیده 

  المللی بین

10000  3500  212  

تعداد اختراعات 

  52974  17500  50000  ملی

 

هاي انتشارات علمی در وضعیت مطلوب،  شاخص )5جدول 
  ]23[مورد انتظار و موجود 

  

  شاخص  گروه
وضعیت 
مطلوب 

1404  

وضعیت 
پیش بینی 

  شده

وضعیت 
  موجود

انتشارات علمی
  

تعداد مقاالت 
در هر میلیون 

  نفر
800  320  2010  

میزان 
ستنادات در ا

هر واحد 
  انتشارات

15  5.25  0.3  

نسبت 
 آموختگان دانش

دانشگاهی و 
حوزوي به 

مقاالت 
سازي  نمایه

شده در 
هاي  نمایه

  المللی بین

10  4  9.7  

نسبت مقاالت 
سازي  نمایه

شده در سطح 
المللی به  بین

تعداد اعضاي 
  هیئت علمی

4.  16.  0.56  

شمار نشریات 
با نمایه بین 

تبر المللی مع
ضریب تأثیر (

  )3باالتر از 

160  64  0  
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تفاوت . 096معادل  sigبا . 05در سطح اطمینان  که نشان داد
. معنـی داري میـان متغیرهـاي آزمـون شـونده وجـود نـدارد       

 .بنابراین دومین فرضیه پژوهش مورد قبول قرار گرفت
  

  3هآزمون فرضی -
هـاي   داري میـان وضـعیت موجـود شـاخص     تفاوت معنـی 

هاي بین المللی نسـبت بـه    ي مشارکت سنجی در حوزه علم
  .انداز وجود ندارد انتظار در سند چشموضعیت مورد 
انداز،  بندي صورت گرفته در متن سند چشم  هبا توجه به طبق

هاي مشارکت بین المللی در وضعیت مطلوب، مورد  شاخص
  .آمده است 7انتظار و موجود در جدول 

  
هاي مشارکت بین المللی در وضعیت  شاخص) 7جدول 

  ]23[مطلوب، مورد انتظار و موجود 

  شاخص  گروه
وضعیت 
مطلوب 
1404  

وضعیت 
بینی  پیش

  شده

وضعیت 
  موجود

بین
ت 

ارک
مش

 
لی

لمل
ا

  

ها و  تعداد دانشگاه
مراکز پژوهشی که 

بندي  در رتبه
  جهانی جزء

5  2  1-2  

مقاالت بسیار 
  134  787  2250  پراستناد

 
بدین ترتیـب بـه منظـور تعیـین معنـی داري تفـاوت میـان        

ضـعیت موجـود و   هاي مشارکت بـین المللـی در و   شاخص
نتایج ایـن  . ده شدمستقل استفا tمورد انتظار آزمون از آزمون 

. 0معـادل   sigبـا  . 05در سطح اطمینـان  آزمون نشان داد که 
. تفاوت معنی داري میان متغیرهاي آزمون شونده وجود دارد

  . بنابراین سومین فرضیه پژوهش مورد قبول قرار نگرفت
 

  4هآزمون فرضی 4-4-2
هاي تأثیر آثار علمی ایـران در   موجود شاخص میان وضعیت

انداز نسبت به وضعیت مورد انتظار در ایـن سـند    سند چشم
با توجه به نتـایج پـژوهش و   . داري وجود دارد تفاوت معنی

هـاي   انـداز، شـاخص   هاي موجـود در مـتن سـند چشـم     داده

مشارکت بین المللی در وضـعیت مطلـوب، مـورد انتظـار و     
  .ده استآم 8موجود در جدول 

داري تفاوت میان تأثیر آثار  بدین ترتیب به منظور تعیین معنی
انـداز نسـبت بـه وضـعیت مـورد       علمی ایران در سند چشم

نتایج این آزمون نشان . ده شدمستقل استفا tانتظار، از آزمون 
-تفاوت معنی. 03معادل  sigبا . 05در سطح اطمینان داد که 

بنـابراین  . وجـود دارد داري میان متغیرهـاي آزمـون شـونده    
  . چهارمین فرضیه پژوهش مورد قبول قرار گرفت

  
هاي تأثیر آثار علمی ایران در وضعیت مطلوب،  شاخص.) 8جدول

  ]23[مورد انتظار و موجود 
  

  هاي تأثیر شاخص  ردیف
وضعیت 
مطلوب 

1404  

وضعیت 
بینی  پیش

  شده

وضعیت 
  موجود

میزان استنادات در   1
  هر واحد انتشارات

15  5.25  3/0  

2  
مقاالت بسیار 

  پراستناد
2250  787  134  

3  

شمار نشریات با 
نمایه بین المللی 

معتبر با ضریب تأثیر 
  3بیشتر از 

160  64  0  

  

  گیري بحث و نتیجه 4-3
هاي مختلـف   ، بررسی شاخص5هاي جدول  با عنایت به داده

از لحـاظ تعـداد    که دهد ي انتشارات علمی نشان می در زمینه
المللـی، پایگـاه    سازي شده در سـطح بـین   می نمایهمقاالت عل

 1.6اطالعاتی وب آوساینس، بنابر آخرین آمار رسمی بیش از 
. بینی شده مقاله علمی منتشـر شـده اسـت    برابر وضعیت پیش

هاي همین پایگاه، میزان استنادات به این مقاالت  مطابق با داده
). 5.25ابر در بر 0.3(بینی شده است  بسیار کمتر از مقدار پیش

دانشـگاهی و حـوزوي بـه مقـاالت     آموختگـان   دانـش نسبت 
المللـی در وضـعیت در    هـاي بـین   سازي شـده در نمایـه   نمایه

 پس. 4به  9.7بینی شده برابر است با  مقایسه با وضعیت پیش
توان نتیجه گرفت به منظور نیل به شاخص مـورد نظـر در    می
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هی و حـوزوي  دانشگاآموختگان  دانشسند، تعداد بیشتري از 
  . المللی سهیم باشند باید در تولید و انتشار مقاالت بین می

المللی بـه تعـداد    سازي شده در سطح بین نسبت مقاالت نمایه
برابـر   3.5اعضاي هیئت علمی در وضعیت موجـود بـیش از   

نی شده است، لذا این پدیده از مشارکت باالي یب وضعیت پیش
المللـی   قـاالت بـین  اعضاي هیئت علمـی در تولیـد و نشـر م   

شمار نشریات علمی کشور با نمایه بین المللـی  . حکایت دارد
 67، برابر  Thomson Reutersپایگاه معتبر، نمایه شده در 

هـا داراي ضـریب نفـوذ     عـدد از آن  25باشـد، کـه    نشریه می
 2برخی از نشریات داراي ضریب تـأثیري بـیش از   . باشند می

بدین ترتیـب  . اند از آن نرسیدهو بیش  3بوده اما هیچ کدام به 
و بیشتر را  3نشریه با ضریب تأثیر  64بینی شده  وضعیت پیش

لذا با توجه به رشد کمی . شود که محقق نشده است شامل می
هـاي اخیـر در    هاي بین المللی در سـال  این نشریات در نمایه

توان انتظار داشت با همت  ها، می کنار افزایش ضریب تأثیر آن
ي تولیـد نشـریات    ي علمـی کشـور در زمینـه    معهمضاعف جا

ها این کمبود تا رسیدن به  معتبر بین المللی و افزایش کیفی آن
  .وضعیت مطلوب جبران شود

دهد، نسـبت   هاي فناوري و نوآوري نشان می بررسی شاخص
ــه اختراعــات ثبــت شــده در  آموختگــان  دانــش دانشــگاهی ب
 2.4جـود بـیش از   المللی در وضـعیت مو  هاي معتبر بین پایگاه

ایـن بـدان   ). 6جـدول  (باشد  بینی شده می برابر وضعیت پیش
معنی است که در کنار فراهم آمدن امکان تحصیل براي طیف 

ــی   ــد کم ــه و رش ــراد جامع ــشبیشــتري از اف ــان  دان آموختگ
هـاي   ملـی در پایگـاه    دانشگاهی، تعداد اختراعات ثبـت شـده  

همچنـین  . ار نیستالمللی از شرایط مناسبی برخورد معتبر بین
المللی بـه   هاي معتبر بین نسبت اختراعات ثبت شده در پایگاه

تعداد اعضاي هیئت علمی در وضعیت پیش بینی شده بیش از 
یعنـی سـهم اعضـاي هیئـت     . برابر وضعیت موجود است 16

المللـی   هاي کشور در ثبت اختراعات معتبر بین علمی دانشگاه
  . رد انتظار استبرابر کمتر از میزان مو 16بیش از 

امــا شــرایط در خصــوص تعــداد اختراعــات ثبــت شــده در  
میزان اختراعات فعلی، بیش . هاي داخلی متفاوت است پایگاه

اول   ایـن امـر در وهلـه   . برابر وضعیت مورد انتظار است 3از 

ایجاد لزوم پایگاه اطالعاتی مشخص و قابل دسترس و استناد 
داخل کشـور را نشـان   براي عموم از اختراعات ثبت شده در 

هـاي پـذیرش    نظر در شـاخص  دهد و در گام بعدي تجدید می
اختراعات در داخـل بـه منظـور همـاهنگی هرچـه بیشـتر بـا        

  . سازد المللی را ضروري می استانداردهاي بین
المللـی ارائـه شـده در     هاي مشارکت بـین  با توجه به شاخص

بنـدي   تبهها و مراکز پژوهشی که در ر ، تعداد دانشگاه7جدول 
باید در شرایط فعلـی   درصد بهترین مراکز می 10جهانی جزء 

دو دانشـگاه،   QSبنـدي   بر اساس رتبه. حداقل دو مرکز باشد
هاي تهران و شریف، و تایمز نیز یک دانشـگاه،   شامل دانشگاه

درصد بهتـرین مراکـز دانشـگاهی و     10دانشگاه شریف، جزء 
ن پژوهشـی کـه در   در آخری. آیند پژوهشی دنیا به حساب می

صورت گرفت، تعداد مقاالت بسـیار پراسـتناد بـر     2011سال 
 134برابر با   Thompson Reutersهاي پایگاه  اساس داده

از سوي دیگر تعداد این مقاالت در موقعیـت  . عدد بوده است
برابـر از   5شود، یعنی بـیش از   عدد پیش بینی می 787مشابه 

 که دهد مذکور نشان می هاي داده. وضعیت موجود بیشتر است
المللـی،   ي بـین  به منظور دستیابی به مشارکت باالتر در عرصه

تر محققان کشور به منظور ارائه مقاالت  نیازمند تالش گسترده
  .هستیممعتبر در مجالت بین المللی با ضریب نفوذ باال 

مؤیـد ایـن معناسـت کـه تحقـق        8هاي جدول  همچنین داده
هاي  هایی که به جنبه اغلب شاخص اهداف سند چشم انداز در

، اعضـاي  آموختگان دانششوند، از قبیل تعداد  کمی مربوط می
ــه      ــبت ب ــره، نس ــده و غی ــه ش ــاالت نمای ــی، مق ــت علم هیئ

تري دارند از جمله، ضریب تـأثیر   هایی که ابعاد کیفی شاخص
تـري   مجالت، مقاالت پراستناد و غیره، در وضـعیت مطلـوب  

  . قرار دارد
دهـد، تحقـق    هاي پژوهش نشان می بندي داده عدر نهایت جم

هاي مورد مطالعه بسیار جلـوتر از وضـعیت    برخی از شاخص
بینی شده از متن سند چشم انداز بوده به نحـوي کـه بـا     پیش

در عـین  . کنـد  وضعیت مطلوب پس از بیست سال برابري می
هـاي دیگـر وضـعیت تـا حـدودي       حال، در برخـی شـاخص  

ضـعیت مـورد انتظـار جایگـاه     متفاوت اسـت و نسـبت بـه و   
امـا در مجمـوع وضـعیت مـورد     . تري احراز شده اسـت  پایین
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داري را بـه نمـایش    انتظار و وضعیت موجـود تفـاوت معنـی   
گذارند لذا با عنایت بـه رونـد رشـد علـم و فنـاوري در       نمی

گــذاران علمـی و تطبیــق   کشـور، بــا نظـارت بیشــتر سیاسـت   
 اهدافحقق تمامی ، ت1404هاي عملی بر اساس سند  پیشرفت

  . بود دمورد نظر دور از دسترس نخواه
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