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International scientific cooperation is an important and influential factor in the planning and
policy-making process of countries, so that this collaboration is usually through the publication of collaborative research papers by international scholars. In this paper, the trend of
the publication of scientific articles of industrial engineering in the world and Iran and with
emphasis on international scientific cooperation has been analyzed and analyzed. The basis
of this research is to study the number of 148240 scientific articles of industrial engineering
published in 55 international journals and 3424 articles published by Iranian researchers related to the last 50 years by survey-descriptive method. The results show that the publication
of industrial engineering papers in the last decade has had a leap, with over 52% of the total
publication of articles in this decade and 48% of the total publication of articles related to the
countries of the United States, China and the United Kingdom. In the meantime, Iran has the
world’s fifth and first place in the region. International participation in the publication of scientific articles of Iranian engineering industry with other countries is 26.3%, so that the average
citation to these articles is higher than the publication of articles by Iranian researchers alone,
and Iran most cooperates quantitatively with countries, the United States, Canada England
and Australia, the network of cooperation shows that the power of international scientific
cooperation; the countries of the United States, Britain, Australia and Germany with Iran are
stronger than other countries and in terms of quality of cooperation with the countries of the
United States, the United States, Canada and Malaysia have more referrals.
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مقاله پژوهشی
همکاریهای بینالمللی پژوهشگران ایرانی در انتشار مقاالت علمی :مطالعه
موردی رشته مهندسی صنایع
*محمد رضا زارع بنادکوکی

1

 .1استادیار ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه میبد ،میبد ،ایران.

تاریخدریافت 31:فروردین1398
تاریخپذیرش 06:بهمن1398

کلیدواژهها:

انتشار مقاالت
بینالمللی ،مهندسی
صنایع ،نقشه همکاری
علمی

همکاریهای علمی بینالمللی یک عامل مهم و مؤلفهای تأثیرگذار در برنامهريزي و سیاستگذاری علمی
محسوب میشود ،به گونهای که این همکاری معموالً از طریق انتشار مقاالت بینالمللی مشترک پژوهشگران
قابل پیمایش است .در این مقاله ،روند حرکتی انتشار مقاالتمهندسی صنایع در جهان و ایران و با تأکید
بر همکاریهای علمی بینالمللی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته است .مبناي انجام اين پژوهش ،بررسی
148240مقاله علمي مهندسی صنایع منتشرشده در  55نشریه بینالمللی و تحلیل  3424مقاله منتشرشده
توسط محققان ایرانی مربوط به  50سال اخیر با روش پیمایشی ـ توصیفی بوده است .نتایج نشان میدهد که
انتشار مقاالت مهندسی صنایع در دهه اخیر رشد جهشی داشته است؛ به گونهای که بیش از  52درصد کل
انتشار مقاالت در این دهه رخ داده است و  48درصد کل انتشار مقاالت مربوط به کشورهای آمریکا ،چین و
انگلستان بوده است که در این میان ایران جایگاه پانزدهم جهان و نخست منطقه را دارد .مشارکت بینالمللی
در انتشار مقاالت مهندسی صنایع ایران با دیگر کشورها  26/3درصد است؛ به گونهای که میانگین استناد به
کمی با
این مقاالت بیشتر از انتشار مقاالت محققان ایرانی بهتنهایی است و ایران بیشترین همکاری را از نظر ّ
کشورهای آمریکا ،کانادا ،انگلستان و استرالیا داشته است .شبکه همکاری نشان میدهد که قدرت همکاری
علمی بینالمللی کشورهای آمریکا ،انگلستان ،استرالیا و آلمان با ایران نسبت به دیگر کشورها قویتر است
و از نظر کیفیت ،همکاری ایران با کشورهای انگلستان ،آمریکا ،کانادا و مالزی تعداد ارجاعات باالتری دارد.

* نویسنده مسئول:
دکتر محمدرضا زارع بنادکوکی
نشانی :میبد ،دانشگاه میبد ،دانشکده فنی و مهندسی ،گروه مهندسی صنایع.
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مقدمه
امروزه فرایند جهانیشدن به عنوان یک رویکرد
غالب در بیشتر زمینهها بهخصوص نظامهای آموزش
عالی و دانشگاهها به عنوان نهادهای پیشرو بیشترین
تأثیر را داشته است .به گونهای که این مهم باعث
بروز پدیدههایی همچون بینالمللیشدن دانشگاهها،
آموزش فرامرزی و همکاریهای علمی بینالمللی
شده است .در سالهای اخیر با نفوذ فناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی پیشرفته و ظهور شبکههای
اجتماعی مجازی این فرایند تسریع شده است.
امروزه نقش همکاریهای علمی بینالمللی با
توجه به تغییرات بهوجودآمده در نظامهای آموزش
عالی برجستهتر شده است .همکاریهای علمی
بینالمللی ابزاری توانمند در جهت ارتقای کیفیت
و مشاهدهپذیری باال در زمینه تولید دانش نظری و
کاربردی در مراکز علمی به حساب میآید و درواقع
پاسخی به فشارها و الگوهای جهانیشدن در زمینه
حفظ کارایی ،بهرهوری و سطح علمی در عرصه
جهانی خواهد بود .همچنین همكاریهای علمي
بینالمللی عنصر مهمي در رشد و توسعه علمي
کشورها محسوب ميشود.
توليد علم به عنوان فعاليت فكري و دانشی افراد ،در
همكاريهای علمی ملي و بينالمللي همواره مطرح
بوده و جايگاه ارزشمندي داشته است ،به گونهای که
به عنوان يك مؤلفه بسیار مهم و شاخص مؤثر در
عرصه سياستگذاریهای علمي محسوب میشود
(طباطبایی .)216 :1392 ،از سوی دیگر تولید علم
یکی از عناصر بسیار تأثیرگذار در توسعه و پيشرفت
کشورها محسوب ميشود .در کشورهاي توسعهيافته
و در حال توسعه براي رسيدن به توسعه اقتصادي،
توسعه علمي از مهمترين اولويتهاست (آراسته،
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 .)6 :1387در بيشتر جوامع براي دستيافتن به
اين مهم ،برنامهريزي ،سیاستگذاری و راهکارهايی
تدوين میشود .از این رو توجه به گسترش و توسعه
دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي در جهت
تقویت علمی آنهاست (وحدتزاد و همکاران،
.)118 :1396
بررسيها نشان ميدهد كه علم جهاني به طور
فزايندهاي به همكاري و همافزاييهاي علمي وابسته
است به گونهای که بيش از  35درصد مقاالت علمی
در مجالت بينالمللي ،با همكاريهاي بينالمللي
منتشر میشود (ویلدسن)1 :2011 ،؛ به طوری
که يکي از بسترهاي مهم توسعه و ارتقاي علمي
کشورها ،توجه به ابعاد بينالمللي پژوهشهاست.
چنانچه فعالیتهای علمی با همکاری بينالمللي
صورت گیرد مشاهدهپذیری آن افزایش یافته و در
سطح جهان مورد ارزيابي و نقد قرار گرفته و درنهایت
کارهای علمی غنیتر میشود .همچنین منجر به
شکلگیری شبکه علمی بین محققان خواهد شد.
از سوی دیگر در ادبیات موضوع مربوط به نظامهای
آموزش عالی ،مشخص است که فعالیتهای این
نظام منحصر به مرزهای ملی نمیشود و توجه ارکان
آن به مقوله بینالمللی و جهانیشدن اجتنابناپذیر
است در این میان ،همکاریهای علمی بینالمللی
یکی از مؤلفههای مهم سنجش ،در این خصوص به
شمار میرود؛ به گونهای که در سطح دنیا میزان
این همکاری به عنوان یک شاخص تأثیرگذار مطرح
است.
در دانشگاههای ایران شكلگيري دفتر
همكاريهاي علمي و بينالمللي در وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و به دنبال آن راهاندازی این
دفاتر در دانشگاهها گامی مؤثر در اين جهت بوده
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است که این گونه فعالیتها را ارزیابی ،تقویت و
حمایت میکنند .با توجه به فعالیتهای گوناگون
دانشگاهها ،همکاریهای علمی بینالمللی نسبت
به دیگر فعالیتها ،در عملیاتیساختن تعامالت
بینالمللی امکانپذیرتر و ارزیابی آن سهلتر است.
از این رو توجه به این زمینه بسیار بااهمیت است.
در بیشتر نظامهای آموزش عالی ،همکاریهای
علمی بینالمللی یک الزام است .عالوه بر آن
به طور شفاف مشاهده میشود که در بیشتر
آییننامههای وزارت علوم به انتشار مقاالت علمی
با همکاری بینالمللی بهای بیشتری داده میشود
و آنها را حمایت میکنند.
با توجه به گستردگی زمینههای علوم اهمیت دارد
که نقش هریک از شاخههای علم به کمک ابزارهای
تحلیلی مختلف در زمینه میزان فعالیت آنها در
همکاریهای بینالمللی تحلیل و توانمندیهای
برجسته معرفی شوند .هدف از اين پژوهش بررسي
روند پژوهشهاي مهندسي صنايع و روند حرکتي
آن در طي سالهاي اخير و به طور خاص تحلیل
همکاریهای علمی بینالمللی پژوهشهای
صورتگرفته توسط محققان ایرانی و تعیین سطح
انتشار مقاالت علمی بینالمللی مهندسی صنایع از
کمی و کیفی است.
نظر ّ

 .1ادبیات موضوع
 .1-1بیان مسئله

یکی از ابزارهای کلیدی توسعه و خودکفایی در
بیشتر کشورهای صنعتی و موفق ،پژوهش است
(رضایی و چاکلی .)4 :1393 ،از سوی دیگر یکی
از مأموریتها و وظایف دانشگاهها تولید دانش از
طریق پژوهش است؛ به گونهای که فعالیتهای

پژوهشی عامل اصلی ارتباط دانشگاه و جامعه
به شمار میرود .دانشگاهها برای انجام مطلوب
این رسالت ،نیازمندند که به طور مداوم شاخص
بهرهوری پژوهشی خود را در زمینهها و رشتههای
مختلف ارزیابی کنند (نوروزی و رضایی:1394 ،
 .)214همچنین شناسایی دانشگاهها ،دانشکدهها و
پژوهشگران توانمند با بیشترین بهرهوری علمی یکی
از ملزومات سیاستگذاری در این حوزه محسوب
میشود (رضایی و نوروزی چاکلی.)5 :1393 ،
در مهندسي صنايع به عنوان رشتهای که مباحثی
غالباً بينرشتهاي و کاربردی دارد ،روند انتشار
مقاالت علمی و شکل شبکه همکاری علمی حائز
اهميت است .ورود رشته مهندسی صنایع در ایران
به صورت رشته دانشگاهی مجزا به طور رسمی به
 50سال قبل بازمیگردد (راهاندازی رشته مهندسی
صنایع در سال  1347در دانشگاه صنعتی شریف)
که عم ً
ال انتشار مقاالت علمی محققان دانشگاهی
ایرانی ،در این دوره شکل گرفته است .یکی از
دغدغههایی که مطرح است ،رشد علمی این رشته
بهخصوص با رویکرد بینالمللی ،در این دوره کوتاه از
پیدایش تا حال در ایران به چه صورت بوده و رشد
علمی آن نسبت به سایر علوم مهندسی در چه سطح
بوده است؟ تحلیل این دوره از انتشار مقاالت علمی
محققان ایرانی و پرداختن به رشد آن قابل توجه
است که مسئله این پژوهش قرار گرفته و درصدد
پاسخگویی به آنهاست.
 .2-1پرسشهای اساسی

پرسشهایی که این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ
برای آنهاست ،عبارتاند از :روند انتشار مقاالت
مهندسی صنایع در جهان و ایران چگونه است؟؛
شبکه همکاری بینالمللی انتشار مقاالت مهندسی
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صنایع ایران چه مختصاتی دارد؟
 .3-1پیشنه پژوهش

همکاری علمی فرایندی است که در آن دو یا
چند نویسنده از طریق رابطه مشارکتی تعریفشده،
مشخص ،واقعی و برنامهریزیشده با هدف خلق
اثری مشترک ،منابع و استعدادهای خود را به
اشتراک میگذارند (حسنزاده و بقایی.)38 :1388 ،
پژوهشهاي زیادی در این زمینه صورت گرفته که
در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
 .1-3-1پژوهشهای داخلی
استادزاده ( )1384در مطالعهای روابط علمي بين
دانشگاههاي داخل و خارج از كشور را بررسی کرد و
راهکارهای تقویت این تعامل را پیشنهاد کرد .آراسته
و اسماعیلنیا ( )1390ضرورتها و رویکردهای
بینالمللیشدن آموزش عالی را بررسی کردند،
آنها یکی از شاخصههای این رویکرد را مشارکت
در کارهای پژوهشی معرفی کردند .سنایی ()1390
در پژوهشی مشارکت و همکاری علمی و آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمی با دیگر دانشگاههای جهان
بر اساس معیارهای بینالمللی را بررسی کرد .وی
همکاری و ارتباطات علمی را از ابزارهای ضروری
رشد و توسعه مراکز آموزش عالی میداند.
شیری و فدایی ( )1390ميزان همكاريهاي
علمي دانشگاههاي علوم پزشكي در سطح ملي
و بينالمللي بر اساس مدارك نمايهشده در پايگاه
 ISIبين سالهاي  2004تا  2008را بررسي کردند؛
بیشترین میزان همکاری خارجی به ترتیب با
کشورهای آمریکا ،انگلستان و کانادا صورت گرفته بود.
طباطبائی ( )1392راهكارهاي ارتقای همكاريهاي
علمي بينالمللي در نظام آموزش عالي كشور را مورد
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بررسی قرار داد و به شناسایی موانع شاخصهاي
كارآمدي دانشگاههاي دولتي و خصوصي در سطح
جهان ،با توجه به شكل و محتواي همكاريهاي
بينالمللي پرداخت.
اصنافی و پاکدامن نائینی ( )1393در مطالعهای
به بررسي ميزان همكاريهاي علمي پژوهشگران
علوم زلزلهشناسي و مهندسي زلزله در مجموعه
همايشهاي بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي
زلزله ( )SEEطي سالهاي  1991الی 2011
پرداختهاند ،نتایج نشان میدهد که نرخ رشد ارائه
مقاالت محققان ايراني در اين مجموعه كنفرانسها
نيز از سال  1956تا  2012به صورت صعودي بوده
و پيشنهاد ميشود كه پژوهشگران ايراني حوزه
زلزلهشناسي و مهندسي زلزله براي نائلآمدن به رتبه
تأثيرگذار در مقياس جهاني طي سالهاي آينده،
ميزان همكاريهاي علمي خود را با متخصصان اين
حوزه خارجی افزايش دهند.
نیککار و برهمند ( )1393همكاري علمي
بينالمللي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم
پزشكي شيراز در فاصله سالهای 2011-2005
در پايگاه وب آوساینس را بررسی کردند .یافتههای
پژوهش آنها نشان میدهد که روند توليدات
علمی مشترك بينالمللي دانشگاه علوم پزشكي
شيراز در دوره مورد بررسي رو به افزايش بوده
و نسبت مقاالت تأليف مشترك بينالمللي در
مقايسه با كل مقاالت پايينتر است.
احمدی و همکاران ( )1394در پژوهشی عوامل
ترغيبكننده و بازدارنده همكاري علمي اعضاي
هيئت علمي در سطوح محلي ،ملي و بينالمللي
در دو دانشگاه شهيد چمران و علوم پزشكي
جندي شاپور اهواز را شناسايي و تحليل کردند و
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مهمترين موانع بازدارنده را موانع بازدارنده سياسي
و علميپژوهشي ،موانع بازدارنده فرهنگي ،موانع
بازدارنده فردي ،موانع بازدارنده مسائل بينالمللي،
موانع بازدارنده ارتباطي ،موانع بازدارنده فردگرايي
و موانع بازدارنده انگيزشي معرف کردند.
عرفانمنش ( )1396در پژوهشی تأثير
همكاريهاي بينالمللي پژوهشي بر كيفيت توليدات
علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران را بررسی کرد،
یافته پژوهش وی نشان میدهد که فقط 16/9
درصد از توليدات علمي دانشگاه علوم پزشكي
تهران از طريق همكاريهاي علمي بينالمللي با
پژوهشگران  1281مؤسسه خارجي منتشر شده
است ،نتایج حکایت از آن دارد که مقاالت مشاركتي
بينالمللي به طور ميانگين استناد بيشتري نسبت به
دیگر مقاالت علمی دانشگاه دريافت كردهاند.
 .2-3-1پژوهشهای خارجی
رويال و همکاران ( )2007در مطالعهای به بررسی
میزان توليدات مشترك پژوهشگران چيني در
نشريات بينالمللي با استفاده از ابزارهاي علمسنجي
و روش توصيفي و تحليلي ،پرداختند ،جامعه
پژوهش آنها شامل  37526مقالهاي بود كه در
پايگاه الزوير در سال  2004نمايهسازي شده بود،
آنها حوزههاي موضوعي و ضريب تأثير مجلههايي
را كه اثر مشترك در آنها منتشر شده است ،بررسي
كردند و به اين نتيجه رسيدند كه حدود نيمي از
توليدهاي اين پژوهشگران حاصل مشاركت در سطح
بينالمللي است.
ال و همکاران ( )2012در مقالهای همکاری علمی
پژوهشگران کشور تركیه در سطح محلي و جهاني
را بررسی کردند .آنها به روش توصيفي و تحليلي
حدود  198595مقاله را بين سالهاي- 1970

 2009در ارتباط با كشور تركيه تحلیل کردند،
يافتههاي پژوهش آنها نشان میدهد كه مشاركت
تركيه در توليد علم جهاني در سالهاي مورد بررسی
به طور قابل توجهي رو به افزايش است؛ به طوري
كه حدود  80درصد توليدات تركيه از سال  2000به
بعد بوده است و كشورهاي امريكا ،انگليس و آلمان
بيشترين همكاري را با تركيه داشتند و حدود 50
درصد توليدات علمي تركيه با همكاري بينالمللي
صورت گرفته است.
فالدوري 1و همکاران ( )2012در پژوهشی
همكاري علمي مكزيك و آمريكا در حوزه
نانوتكنولوژي را بررسی کردند ،نتيجه پژوهش
آنها حکايت از آن دارد كه فرصتهاي كمي براي
همكاري علمي دوسويه بين مكزيك و آمريكا در
حوزه نانوتكنولوژي وجود دارد كه در تضاد آشكار
با سياستهاي همكاري علمي مكزيك با اتحاديه
اروپاست .حداد و همکارانش ( )1396در پژوهشی
بیان کردند که گسترش همکاریهای علمی بین
دانشگاههای برزیل و دانشگاههای خارجی باعث
جهش کیفی تولید علم برزیل در منطقه و انتشار
دانش در کشور میشود.
هورتا و پاتریشیو )2016( 2در پژوهشی جهت
طراحی برنامه همکاری بینالمللی بین یک کشور
اروپایی متوسط با سه دانشگاه برجسته در آمریکا،
نتیجه گرفتند که استراتژی فعاالنه همکاریهای
علمی دانشگاههای ملی با دانشگاههای جهان
میتواند بازده اجتماعی و اقتصادی مثبت داشته و
مروج اصالحات باشد.
سیمینی و همکاران ( )1395با بررسی
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تحلیل همکاریهای علمی

تشکیل و تحلیل

بینالمللی مهندسی صنایع

شبکه همکاری

ایران

های بین المللی

تحلیل روند

جداسازی مقاالت

تشکیل بانک اطالعاتی

انتشار مقاالت

بینالمللی مهندسی

از مقاالت مجالت بین-

علمی

صنایع ایران

المللی مهندسی صنایع

تصویر  .1فرایند اجرای پژوهش

همکاریهای علمی بینالمللی در سطح کالن در
دهه اخیر ،سهم یافتههای پژوهشی را در ارتقای
همکاریهای علمی و افزایش این همکاریها را در
میزان بهرهوری دانشگاه بسیار اثر بخش قلمداد
کردند.
برچین و همکاران ( )1396بیان میدارند که
همکاریهای علمی بینالمللی بستر بسیار مناسبی
برای نیل به توسعه پایدار در سطح ملی و جهانی
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
محسوب میشود و معتقدند که همکاری پژوهشی
باعث حل مسائل دشوار ،تسهیم ،تقویت و همافزایی
دانش همکاران میشود.

10000

برای نیل به اهداف توسعهای کشورها بسیار ضروری
8000توجه
است .در ارزیابی عملکرد پژوهشی دانشگاهها،
به مقاالت منتشرشده در نمایههای بینالمللی نسبت
6000
به دیگر بروندادها بیشتر است .در پژوهشهای
انجامشده تاکنون ،ارزیابی انتشار مقاالت 4000
مهندسی
صنایع با تمرکز به همکاریهای علمی بینالمللی
2000
ایران کمتر مورد توجه قرارگرفته و توان رقابتی
0
المللی کمتر
انتشار مقاالت علمی در سطح ملی و بین
1988 1990 1992
1998 2000
1994است.
1996گرفته
مطالعه قرار
2002مورد

1998-2007
1988-1997
پژوهش
ششناسی
 .2رو

2008-2017

39469

با توجه به نتايج حاصله ،این پژوهش در زمره
پژوهشهای کاربردي است .هدف از اين پژوهش
بررسي شبکه همکاریهای علمی ایران در زمینه
انتشار مقاالت مهندسی صنایع در سطح ملی
و بینالمللی است که بدین منظور بر روند انتشار
مقاالت مهندسی صنایع در ایران طي سالهاي

19421
16764
8989
6913
5374
4723
4591
4515
4086
3932
3788
3721
3524
3424
3129
2602
2257
2211
1931
1616
1518
1501
1408
1229
1041
1037
1023
974

جمعبندی بررسی ادبیات موضوع چنین است
که تحلیل و بررسی همکاریهای علمی بینالمللی

کشورها
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تعداد مقاالت علمی

لو و ما ( )2017با بررسی  20کشور پیشرو در یک
رشته علمی خاص ،به تأثیر مثبت همکاریهای علمی
بینالمللی در ایجاد مزیت رقابتی برای این کشورها
در رتبهبندی دانشگاههای جهان پرداختهاند .الدیری
7494
2698تأثیر همکاریهای
و همکاران ( )2018به بررسی
محققان
بین
دانش
علمی بینالمللی در جریان
1978-1987
1968-1977
برخی از کشورهای اروپایی پرداختهاند و یافتههای
آنها حکایت از آن دارد که میزان استقبال دانشگاه
از همکاریهای علمی بسیار زیاد بوده و به انباشت
سرمایه انسانی در دانشگاهها منجر خواهد شد.

کمی و کیفی برخی از علوم
با توجه به رشد ّ
در کشور عزیزمان ایران ،بهخصوص مهندسی
77087نحوه توسعه
صنایع ،پرداختن به روند رشد علمی،
همکاریهای علمی بینالمللی ،شبکه همکاریهای
مشارکتکننده در قیاس با انتشار
علمی و کشورهای 39610
21351علمی کشور حائز اهمیت است که این نکته
مقاالت
از نوآوریهای این پژوهش است.

تحلیل همکاریهای علمی

تشکیل و تحلیل

بینالمللی مهندسی صنایع

شبکه همکاری

ایران

های بین المللی

تحلیل روند

جداسازی مقاالت

تشکیل بانک اطالعاتی

انتشار مقاالت

بینالمللی مهندسی

از مقاالت مجالت بین-

صنایع ایران

علمی

المللی مهندسی صنایع
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0

تصویر  .2روند انتشار مقاالت علمی مهندسی صنایع در  30سال اخیر

شدهعلمیاست.
تحلیلتمرکز
مختلف
همکاریهای
بینالمللی مهندسی صنایع

تشکیل و تحلیل
شبکه همکاری

77087

 VOSVIEWERاستفاده شد.
فزارهای اکسل
از نر ما
جداسازی مقاالت
و بانک اطالعاتی
تشکیل
مهندسی
بینالمللی
مجالت بین-
 39610از
شده ،روند اجرای این
مقاالتارائه
شناسی
اساس روش
بر
ایران
صنایع
المللی مهندسی صنایع
21351
نشان داده شده است.
پژوهش در تصویر شماره 1

تحلیل روند
انتشار مقاالت

 .3یافتههای پژوهش

1988-1997

39469

در انجام اين پژوهش اولين گام در جمعآوری
10000
اطالعات ،شناسايي مجالت بينالمللي معتبر در
8000
شهای مرتبط بود .با
زمينه مهندسي صنايع و گراي
6000
رشتهای بودن مطالب
توجه به تنوع موضوعات و بین
 4000يک ليست کامل از
این رشته ،محقق برای استخراج
مجالت مرتبط و جلوگیری از عدم توجه به بخشی از
2000
موضوعات از روشهايی همچون نظرسنجی از چند
0
صنايع ،جستوجوهاي
خبره در زمينه مهندسي
1988 1990 1992 1994 1996 1998
رفت و برگشتي در منابع الکترونيکي با استفاده از

19421
16764
8989
6913
5374
4723
4591
4515
4086
3932
3788
3721
3524
3424
3129
2602
2257
2211
1931
1616
1518
1501
1408
1229
1041
1037
1023
974

از  55مجله مرتبط با موضوعات مهندسی صنایع
 148240مقاله نمایهشده در پایگاه انتخاب شد و از
میان آنها 3424 ،مقاله که نویسندگانشان ایرانی
بودند ،شناسایی شد و مورد تحلیل قرار گرفت.
کشورها
زمان جستوجو منتهی به نیمه مهر  1397است.
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
جهت تحلیل دادهها و ترسیم نقشههای همکاری

1998-2007

2008-2017

تعداد مقاالت علمی

بدین
بخش اول
ایران اين پژوهش در
روش انجام
های بین المللی
علمی
صنایع
صورت بود که ابتدا مجالت مهندسی 7494
2698
مشخص و مقاالت منتشرشده توسط محققان
1978-1987
مورد
 1968-1977علمي
ایرانی در پايگاههاي اطالعات
جستوجو قرار گرفت .پایگاه جمعآوري دادهها،
پايگاه اطالعاتي اسکوپوس بود.

77087

39610

2698
1968-1977

7494
1978-1987

21351

1988-1997

1998-2007

2008-2017

تصویر  .3روند انتشار مقاالت علمی مهندسی صنایع در پنج دهه گذشته
39469
19421
16764
8989
6913
5374
4723
4591
4515
4086
3932
3788
3721
3524
3424
3129
2602
2257
2211
1931
1616
1518
1501
1408
1229
1041
1037
1023
974

تعداد مقاالت علمی
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کلمات کليدي معتبر JCR ،مهندسی صنایع و ناشران
بينالمللي در زمينههاي مرتبط استفاده کرده است.
با توجه به موارد فوق تعداد  55نشریه شناسایی شد
و مقاالت آنها مبنای بررسی قرار گرفت.

از این رو میزان رشد دهه اول  177درصد ،دهه
دوم  184درصد ،دهه سوم  85درصد و دهه آخر 94
درصد است و ميانگين رشد نسبي در پنج دهه برابر
 135درصد است.

 .1-3روند انتشار مقاالت مهندسی صنایع

 .2-3کشورهای برتر در انتشار مقاالت مهندسی
صنایع

اولین تحلیل مربوط به روند انتشار مقاالت مهندسی
صنایع در سالهای مختلف است .تصویر شماره  2روند
این انتشار را در  30سال اخیر نشان میدهد.
همانگونه که در تصویر شماره  2مشاهده میشود
روند کلی انتشار مقاالت مهندسی صنایع در مجموع
رشد داشته است .با توجه به اینکه در برخی از سالها
روند ،نزولی بوده در بقیه دوره رشد فزاینده است.
تصویر شماره  3رشد انتشار مقاالت را در پنج دهه
گذشته نشان میدهد.
همانگونه که در تصویر شماره  3مشاهده میشود
به طور تجمعی شمار مقاالت در پنج دهه روند صعودی
داشته است و نزدیک به  52درصد انتشار مقاالت علمی
در دهه اخیر رخ داده است .طبق دادههای تصویر شماره
 3تعداد مقاالت در پنج دهه داراي رشد نسبي هستند.
برای محاسبه رشد نسبی از فرمول شماره  1استفاده
میشود (زارع بنادکوکی و همکاران.)93 :1392 ،
.1

×100

مجموع انتشار مقاالت دوره قبل-
مجموع انتشار مقاالت دوره بعد
مجموع انتشار مقاالت دوره قبل

میزان رشد
نسبی

بر اساس تحلیل فیلد ،وابستگی نویسندگان
دادههای بانک اطالعاتی موجود و کشورهای دارای
پژوهش مشخص شد .پراکندگی این کشورها در
مناطق مختلف است و ماهيت برخي از کشورها
از نظر جغرافيايي ،مسائل سياسي ،اقتصادي
و توسعهيافتگي با هم متفاوت است که نیاز به
گروهبندي دارد .گروهبندی مناطق با توجه به
قرارگیری در قارههای مختلف صورت گرفت؛
بنابراین با توجه به پژوهشهاي پيشين (زارع
بنادکوکی و همکاران )93 :1392 ،در اين زمينه،
کشورها در  9منطقه گروهبندي شدند .جدول
شماره  1تعداد مقاالت مناطق نهگانه را در 50
سال گذشته نشان ميدهد.
دادههای جدول شماره  1نشان میدهد که
بیشترین انتشار مقاالت در مناطق آسیای شرقی و
آمریکای شمالی بوده است؛ به طوری که نزدیک به
 53درصد انتشار مقاالت کل جهان در این دو منطقه
صورت گرفته است .همچنین کشورهای اروپای
شرقی و آفریقایی ،کمترین انتشار مقاالت را در این
بین داشتهاند که نشاندهنده این است که علیرغم

جدول  .1تعداد تجمعی انتشار مقاالت مهندسی صنایع به تفکیک مناطق جغرافيايي
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مناطق
جغرافیایی

آسیای
شرقی

آمریکای
شمالی

اروپای
غربی

آسیای
غربی

شمار مقاالت

45888

44993

41047

4212

آمریکایجنوبی
اسکاندیناوی اقیانوسیه
و مرکزی

5606

4450

3954
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اروپای
شرقی

آفریقا

3909

1641

39610
21351

7494

2698
1968-1977

1988-1997

1978-1987
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2008-2017

1998-2007

39469
19421
16764
8989
6913
5374
4723
4591
4515
4086
3932
3788
3721
3524
3424
3129
2602
2257
2211
1931
1616
1518
1501
1408
1229
1041
1037
1023
974

تعداد مقاالت علمی

کشورها

تصویر  .4کشورهای برتر در انتشار مقاالت مهندسی صنایع در  50سال گذشته

مطلوب ایران ،بررسی روند انتشار مقاالت علمی
ایران در این رشته حائز اهمیت است.

اینکه خاستگاه و پیدایش رشته مهندسی صنایع به
صورت رسمی در اروپا بوده ،ولی رشد علمی این
رشته در آسیا و آمریکا رخ داده است .صرفنظر از
مناطق جغرافیایی ،نکته حائز اهمیت ديگر ،شناسايي
کشورهاي برتر در انتشار پژوهشهاي مهندسي
صنايع است .تصویر شماره  4نام  30کشور برتر در
این زمینه را نشان میدهد.

 .3-3بررسی روند انتشار مقاالت مهندسی صنایع
ایران

در این بخش با توجه به جایگاه مطلوب ایران در
انتشار مقاالت مهندسی صنایع در جهان ،به تحلیل
روند آن پرداخته خواهد شد .بدین منظور دادههای
مقاالت مهندسی صنایع مربوط به ایران از بانک
اطالعاتی ایجادشده فیلتر و جداسازی شد .در ابتدا
به تحلیل روند حرکتی انتشار مقاالت علمی ایران در
سالهای گذشته پرداخته شد .تصویر شماره  5رشد
انتشار مقاالت مهندسی صنایع ایران را در  20سال
گذشته را نشان میدهد.

در تصویر شماره  ،4کشورهای برتر و ميزان نقش
این کشورها در سطح دنيا در زمینه توسعه و ترویج
مباحث مهندسی صنایع دیده میشود .همانگونه
که در تصویر شماره  4نشان داده شده است ،سه
کشور آمریکا ،چین و انگلستان بیشترین نقش
را دارند؛ به گونهای که بیش از  48درصد انتشار
مقاالت در این سه کشور منتشر شده است .نکته
حائز اهمیت حضور ایران در جایگاه پانزدهم جهان
و جایگاه نخست منطقه است .با توجه به جایگاه

اطالعات تصویر شماره  5نشان میدهد که
بیشترین تعداد مقاالت مهندسی صنایع (نزدیک به
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جدول  .2تعداد مقاالت مهندسی صنایع بر حسب تعداد کشورهای مشارکتکننده
تعداد کشورهای مشارکت با ایران

صفر

یک

دو

سه

چهار

پنج و بیشتر

تعداد مقاالت

2522

659

190

36

12

5

ایران بررسی خواهد شد و سپس به کشورهای
مشارکتکننده در انتشار مقاالت علمی ایران در
زمینه مهندسی صنابع پرداخته خواهد شد .در بین
 3424رکورد مورد بررسی تعداد  2522آن توسط
محققان دانشگاههای ایران در نشریات با نمایههای
بینالمللی منتشر شدند .جدول شماره  ،2توزیع
تعداد کشورهای مشارکتکننده با ایران در انتشار
بروندادهای علمی مهندسی صنایع را نمایش
میدهد.

 84درصد از کل انتشار مقاالت) در  10سال اخیر
منتشر شده است .همچنین بیش از  50درصد
مقاالت در پنج سال اخیر منتشر شده است .رشد
انتشار مقاالت علمی بینالمللی ایران در سالهای
اخیر را شاید بتوان متأثر از چند عامل تفسیر کرد
که برخی از آنها عبارتاند از :توسعه تحصیالت
تکمیلی در سالهای اخیر در دانشگاهها و توجه به
انتشار یافتههای علمی؛ وزن بیشتر دادن به انتشار
یافتههای پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاهها
به صورت بینالمللی بر اساس شاخصهای ارزیابی
در آییننامههای ابالغی به دانشگاهها؛ توجه بیش از
حد دولت و سیاستگذاران نظام آموزش عالی کشور
به توسعه روابط و همکاریهای علمی بینالمللی در
مراودات دانشگاهها.

همانگونه که از اطالعات جدول شماره  2مشخص
است از کل ،تعداد  902برونداد علمی با مشارکت
منتشر شده است
کشورهای 377دیگر
محققانی از
360
341
331
327
308
که نشاندهنده278بیش از  26/3درصد از تعداد کل
239 229
بروندادهاست .با توجه به این سهم تعداد استنادها به
این بروندادها قابل تحلیل است .مجموع تعداد استناد
 .4-3تحلیل شبکه همکاریهای علمی بینالمللی
 56 33به 86کل بروندادهای مورد بررسی  61126است که
انتشار مقاالت مهندسی صنایع ایران 26 16 12
9
7
5
3
2
از این تعداد  41261استناد به بروندادهای محققان
2017 2016 2015
2014 2013 2012
 2009و2011 2010
کشورهای2008 2007 2006
مشارکت2005 2004 2003
2002 2001 2000
نخست 1999
1998
سهم
در این بخش
بروندادهای محققان
استناد به
19866
ایرانی
خارجی در انتشار مقاالت مهندسی صنایع
ایرانی با مشارکت محققان خارجی متعلق است.
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892
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1725

را در انتشار مقاالت مهندسی صنایع در  20سال
گذشته نشان میدهد.
2596

میانگین استنادها به تعداد مقاالت منتشرشده
محققان ایرانی بهتنهایی  16/36و میانگین استنادها
به تعداد مقاالت منتشرشده محققان ایرانی با
مشارکت محققان خارجی مقدار  22/02است .بر این
اساس میتوان نتیجه گرفت که بروندادهای علمی
مهندسی صنایع ایران با مشارکت محققان خارجی
تعداد استناد بیشتری را کسب کردهاند .تصویر
شماره  6رشد مشارکت محققان ایرانی با خارجی

5002

تصویر  .7تعداد  20کشور همکار برتر در انتشار مقاالت علمی مهندسی صنایع ایران
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اطالعات تصویر شماره  6نشان میدهد که روند
رشد مشارکت محققان ایرانی با محققان خارجی
جهشی و فزاینده است .تحلیل فیلد وابستگی
مقاالت علمی مربوط به ایران مشخص میکند که
در انتشار مقاالت مهندسی صنایع ایران نویسندگانی
از  68کشور مشارکت داشتهاند .تصویر شماره 20 ،7

تصویر  .8شبکه همکاری کشورها در انتشار مقاالت بینالمللی مهندسی صنایع ایران
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تصویر  .9قدرت استنادی کشورهای همکار با ایران

کشور همکار برتر با آستانه  10مقاله علمی به باال را
نشان میدهد.
اطالعات تصویر شماره  7نشان میدهد که به
ترتیب کشورهای آمریکا ،کانادا ،انگلستان و استرالیا
بیشترین همکاری را در انتشار مقاالت مهندسی
صنایع ایران داشتهاند .مشارکت کشورهای برتر
در انتشار مقاالت مهندسی صنایع نشانه مراوده
علمی و تعامالت بینالمللی دانشگاههای کشور با
این کشورهاست .از آنجا که بین نویسندگان این

کشورها و نویسندگان ایرانی رابطه علمی وجود دارد،
در برخی موارد زیربنای این مشارکت را میتوان
جذب فارغالتحصیالن دانشگاههای این کشورها در
دانشگاههای کشور تفسیر کرد.
در ادامه شبکه همکاری انتشار مقاالت علمی در
ایران مورد تحلیل قرار گرفته است .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از نرمافزار  VOSVIEWERاستفاده شده
است و دادههای مربوط به انتشار مقاالت علمی ایران
وارد نرمافزار شد .شبکه همکاری کشورها با فراوانی

تصویر  .10شبکه ارتباط کلمات کلیدی مقاالت علمی بینالمللی مهندسی صنایع ایران
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بیش از پنج مدرک فیلتر شد و تعداد کشورهای
همکار با این محدودیت به  37کشور رسید .تصویر
شماره  ،8شبکه کشورهای همکار در انتشار مقاالت
علمی ایران را نشان میدهد.
بر اساس دادههای تصویر شماره  ،8شبکه
همکاری کشورها در  14دسته گروهبندی میشوند
که رنگ ارتباطها این دستهبندی را نشان میدهد.
کمیت همکاری علمی کشورها
قطر دایرهها نشان از ّ
با ایران دارد .کشورهای آمریکا ،کانادا ،انگلستان و
کمی را در انتشار
استرالیا بیشترین همکاری از نظر ّ
مقاالت علمی دارند .این نتیجه در تصویر شماره 7
نشان داده شده است .ضخامت هریک از خطوط،
قدرت ارتباط شبکه را نشان میدهد که به این
معنی است که ارتباط در شبکه چگونه با دیگر اعضا
برقرار شده است .بر اساس دادههای تصویر شماره
 1درباره شبکه همکاری علمی بینالمللی مهندسی
صنایع ایران میتوان گفت ایران با کشورهای آمریکا،
انگلستان ،استرالیا و آلمان از قدرت ارتباط بیشتری
نسبت به دیگر ارتباطها برخوردار است.
بررسی کیفیت همکاریهای علمی بینالمللی
ایران با دیگر کشورها بر اساس استنادهای مقاالت
علمی ممکن است .به عبارت دیگر میتوان گفت
مقاالت منتشرشده توسط ایران با همکاری کدام
کشورها تعداد استناد بیشتری گرفتهاند .تصویر
شماره  9قدرت استنادی مقاالت منتشر شده ایران با
مشارکت دیگر کشورها را نشان میدهد.
تصویر شماره  9نشان میدهد که قدرت استنادی
مقاالت منتشرشده مهندسی صنایع در ایران به
ترتیب با مشارکت کشورهای انگلستان ،آمریکا ،کانادا
و مالزی نسبت به سایر کشورها بیشتر است .علیرغم
اینکه ترتیب در تعداد مقاالت و قدرت همکاری با

این کشورها متفاوت است .به طور نمونه کشور
انگلستان در انتشار مقاالت مهندسی صنایع از نظر
تعداد رتبه سوم را در مشارکت با ایران داشته است.
همچنین کشور مکزیک در زمینه تعداد مقاالت با
ایران رتبههای پایین را دارد ،ولی در زمینه استنادها
نسبتاً جایگاه متفاوتی دارد.
بررسی شبکه موضوعی پژوهشگران ایرانی
مهندسی صنایع طبق خروجی نرمافزا ر �VOSVEIW
 ERبر اساس تحلیل کلمات کلیدی در تصویر شماره
 10آمده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
در اين پژوهش با توجه به روند پژوهشهاي
مهندسي صنايع به بررسي همکاریهای علمی
بینالمللی در  50سال گذشته و به تعيين جايگاه
کشورهاي مختلف و ميزان نقش آنها در همکاری و
مشارکت در پژوهشها ،بهخصوص با ايران پرداخته
شد .نتايج ،حاصل تحليل اطالعات  148240مقاله
از  55نشريه بينالمللي مربوط به رشته مهندسي
صنايع و تحلیل  3424مقاله منتشرشده توسط
محققان ایرانی است.
مطالعه روند انتشار مقاالت مهندسی صنایع
جهان نشان میدهد که روند صعودی بوده است.
در زمينه محل انجام پژوهش ،در مناطق آسیای
شرقی و آمریکای شمالی نزدیک به  53درصد انتشار
مقاالت کل جهان و در مناطق اروپای شرقی و
آفریقا کمترین انتشار صورت گرفته است .کشورهای
آمریکا ،چین و انگلستان بیشترین نقش را دارند و
بیش از  48درصد انتشار مقاالت مهندسی صنایع
جهان به این سه کشور اختصاص دارد.
در میان  100کشور دارای مقاالت مهندسی
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صنایع ،ایران جایگاه پانزدهم و جایگاه نخست منطقه
را دارد .تحلیل روند  20سال اخیر انتشار مقاالت
مهندسی صنایع ایران نشان میدهد که  84درصد
از کل مقاالت در  10سال اخیر و بیش از  50درصد
انتشار مقاالت در پنج سال اخیر صورت گرفته است.
مشارکت بینالمللی در انتشار مقاالت مهندسی
صنایع ایران نشان میدهد که از تعداد کل ،بیش از
 26/3درصد از انتشار مقاالت با مشارکت کشورهای
دیگر ( 68کشور) صورت گرفته است .کشورهای
آمریکا ،کانادا ،انگلستان و استرالیا بیشترین همکاری
را با ایران داشتهاند.
شبکه همکاری در انتشار مقاالت علمی بینالمللی
مهندسی صنایع ایران نشان میدهد که  37کشور
با آستانه حداقل پنج مقاله با ایران مشارکت کردهاند
کمیت همکاری علمی کشورها با ایران،
و از نظر ّ
کشورهای آمریکا ،کانادا ،انگلستان و استرالیا بیشترین
نقش را داشتهاند .در زمینه قدرت همکاری علمی
بینالمللی با ایران ،کشورهای آمریکا ،انگلستان،
استرالیا و آلمان از قدرت بیشتری برخوردار بودهاند.
در زمینه کیفیت این همکاری ،انتشار مقاالت علمی
ایران به ترتیب با کشورهای ،انگلستان ،آمریکا ،کانادا
و مالزی بیشترین کیفیت را داشتهاند.
شبکه موضوعی مقاالت علمی بینالمللی مهندسی
صنایع ایران نشان میدهد که موضوعاتی همچون
بهینهسازی و الگوریتمهای فراابتکاری از جمله
الگوریتم ژنتیک ،تصمیمگیری ،زمانبندی و حل
مسئله بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین موضوعات بهینهسازی ،الگوریتم ژنتیک،
مدلهای ریاضی ،تصمیمگیری و ساخت قویترین
پیوند را داشتهاند.
نتایج این پژوهش از نظر برخی جنبهها در
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قیاس با پژوهشهای مشابه قابل بحث است .بر
اساس پژوهشهای آراسته و اسماعیلنیا ()1390
و سنایی ( )1390که بر توسعه بینالمللیشدن
دانشگاهها از طریق مشارکت کارهای پژوهشی تأکید
دارند ،در این پژوهش به تحلیل بروندادهای علمی
بینالمللی دانشگاهها پرداخته شده که مؤید نتایج
آن پژوهشهاست.
در برخی از نتایج این پژوهش به کشورهای برتر
در همکاری علمی بینالمللی پرداخته شده که با
بخشی از نتایج پژوهش شیری و فدایی ()1390
همراستاست .بخشی از نتایج این پژوهش که بر رشد
انتشار مقاالت علمی در سالهای اخیر و مشارکت
با متخصصان خارجی تمرکز دارد به نوعی بخشی
از نتایج پژوهش اصنافی و پاکدامن نائینی ()1393
و نیککار و برهمند ( )1393را تأیید میکند .یکی
از نتایج این پژوهش که به استناد بیشتر مقاالت با
مشارکت محققان خارجی تأکید دارد تأییدکننده
نتایج پژوهش عرفانمنش ( )1396است .نتایج
این پژوهش که بر جایگاه نخست منطقه و جایگاه
پانزدهم جهانی در انتشار مقاالت علمی بینالمللی
مهندسی صنایع ایران تأکید دارد ،تأییدکننده
توصیههای بیانشده در پژوهش زارع بنادکوکی و
اولیا ( )1390است.
با توجه به اهمیت انتشار مقاالت علمی بینالمللی
با مشارکت متخصصان خارجی و با توجه به رشد
این پژوهشها در دهه اخیر پیشنهاد میشود
شاخصهای تقویت این همکاری شناسایی شود.
بر اساس یافتههای این پژوهش که نشان میدهد
بروندادهای علمی مهندسی صنایع با مشارکت
پژوهشگران خارجی استناد بیشتری گرفته است،
به برنامهریزان و سیاستگذاران پیشنهاد میشود
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برای ترویج و گسترش این رویکرد امتیازهای
تشویقی اختصاص دهند .بر اساس روش انجام
این پژوهش پیشنهاد میشود در دیگر رشتههای
دانشگاههای کشور ،نقشه همکاریهای علمی
بینالمللی تحلیل شود.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

مالحظات اخالقی قابل توجهی جهت گزارش وجود
ندارد .این پژوهش دارای رضایتنامه نیست؛ چراکه
شامل پژوهش میدانی نبوده و روش آن نیازی به
رضایتنامه ندارد.
حامي مالي

این پژوهش حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان

با توجه به اینکه مقاله نویسنده واحد دارد تمامی
مسئولیت این مقاله به عهده نویسنده ،محمدرضا
زارع بنادکوکی است.
تعارض منافع

با توجه به اینکه مقاله نویسنده واحد دارد تعارض
منافع مصداق ندارد.
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منابع فارسی

آراسته ،حميدرضا« .۱۳۸۷ .چارچوبي براي تدوين نقشه ي
علمي کشور :رويکرد سيستمي» .رهيافت .شماره  .۴۰صص.
.۵-۱۵
آراسته ،حمیدرضا و ندا اسماعیل نیا .۱۳۹۰ .بین المللی شدن
دانشگاه ها :پاسخی به واقعیت ها و چالش های آینده .در:
اولین همایش بین المللی مدیریت ،آینده نگری ،کارآفرینی
و صنعت در آموزش عالی ( ۲۸-۲۹اردیبهشت) .سنندج،
ایران.
احمدي ،الهام ،فريده عصاره و غالمرضا حيدري.۱۳۹۴ .
«شناسايي و تحليل عوامل ترغيب كننده و بازدارنده ي
همكاري علمي اعضاي هيات علمي در سطوح محلي ،ملي
و بين المللي در دو دانشگاه شهيد چمران و علوم پزشكي
جندي شاپور اهواز» .نشريه مديريت اطالعات سالمت .سال
 .۱۲شماره  .۲صص.۱۸۳-۱۹۲ .
استادزاده ،زهرا« .۱۳۸۴ .روابط علمی بین دانشگاه های داخل
و خارج از کشور» .رهیافت .شماره  .۳۵صص.۷۴-۸۲ .
اصنافي ،اميررضا و مريم پاكدامن نائيني« .۱۳۹۳ .بررسي
ميزان همكاري هاي علمي پژوهشگران علوم زلزله شناسي
و مهندسي زلزله در مجموعه همايش هاي بين المللي زلزله
شناسي و مهندسي زلزله ( )SEEطي سال هاي ۱۹۹۱-
 .»۲۰۱۱فصلنامه آموزش مهندسي ايران .سال  .۱۶شماره
 .۴۶صص.۱۳۵-۱۵۰ .
حسنزاده ،محمد و سولماز بقایی« .۱۳۸۸ .جامعه علمی ،روابط
علمی و هم تألیفی» .رهیافت .سال  .۹۱شماره  .۴۴صص.
.۳۷-۴۱
رضايي ،مينا و عبدالرضا نوروزي چاكلي« .۱۳۹۴ .شناسايي
و اعتبارسنجي شاخصهاي ارزيابي بهرهوري پژوهشي
دانشگاههاي ايران» .فصلنامه تحقيقات كتابداري و
اطالعرساني دانشگاهي .سال  .۱۹شماره  .۴۴صص۲۱۳- .
.۲۳۷
زارع بنادكوكي ،محمدرضا و محمدصالح اولياء« .۱۳۹۰.جايگاه
علمي كشور ايران :مطالعه موردي پژوهشهاي مهندسي
صنايع (با استناد به مقاالت نمايه شده در پايگاه هاي علمي
بين المللي)» .فصلنامه آموزش مهندسي ايران .سال .۱۳
شماره  .۵۰صص.۱۰۵-۱۲۲ .

هدش« .۱۳۹۲ .پیش بيني روند پژوهشهاي مهندسي
صنايع با استفاده از تحليل سريهاي زماني .مجله مهندسي
صنايع و مديريت شريف» .سال  .۲۹شماره  .۱صص۸۷- .
.۱۰۰
سنایی ،اردشیر .1390 .ارزیابی مشارکت و همکاری علمی و
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی با دیگر دانشگاههای جهان بر
اساس معیارهای بین المللی .طرح پژوهشی .مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
شيري ،روح اهلل و غالمرضا فدائي« .۱۳۹۰ .بررسي ميزان
همكاري هاي علمي دانشگاههاي علوم پزشكي تيپ يك
در سطح ملي و بين المللي براساس مدارك نمايه شده
در پايگاه  ISIبين سال هاي  ۲۰۰۴تا  .»۲۰۰۸فصلنامه
تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههاي عمومي .شماره .۶۶
شماره  .۳صص.۴۵۵-۴۷۵ .
طباطبايي ،سيدعلي« .۱۳۹۲ .راهكار هاي ارتقاي همكاري
هاي علمي بين المللي در نظام آموزش عالي كشور».
فصلنامه راهبرد .سال  .۲۲شماره  .۶۹صص.۲۱۵-۲۴۵ .
عرفانمنش ،محمدامين« .۱۳۹۶ .تاثير همكاري هاي بين
المللي پژوهشي بر كيفيت توليدات علمي دانشگاه علوم
پزشكي تهران» .نشريه مديريت سالمت .سال  .۲۰شماره
 .۶۹صص.۴۲-۵۶ .
نوروزي چاكلي ،عبدالرضا و مينا رضايي« .۱۳۹۳.شناسايي
و اعتبارسنجي شاخصهاي ارزيابي بهرهوري پژوهشي
پژوهشگران ايران» .پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات.
سال  .۳۰شماره  .۱صص.۳-۳۹ .
نيككار ،مليحه و نيلوفر برهمند« .۱۳۹۳ .همكاري علمي بين
المللي در ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي
شيراز در فاصله سال هاي  ۲۰۰۵-۲۰۱۱در پايگاه Web of
 .»Scienceنشريه مديريت اطالعات سالمت .سال  .۱۱شماره
 .۴صص.۴۵۴-۴۶۳ .
وحدتزاد ،محمدعلی و دیگران« .۱۳۹۶ .تحلیلی بر رتبهبندی
دانشگاههای ایران با استفاده از شاخصهای علمسنجی».
پژوهشنامه پردازش و مديريت اطالعات .سال  .۳۳شماره
 .۱صص.۱۱۷-۱۶۰ .
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