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Abstract 

Background and Objectives: Nowadays, one of the most important indicators for evaluation 

of scientific institutions, especially universities, is the number of articles indexed by these 

institutions in citation databases. One of the main tools for evaluation of scientific 

production is scientometrics. In fact, it is possible to identify indicators for assessing the 

status of research in university and its scientific productivity through scientometrics. Due to 

the importance of science production in universities and the necessity of measuring the 

amount of scientific output for comparison of universities at national level, this research 

tries to measure the scientific output of Shahid Chamran University of Ahwaz at Web of 

Science database in 2000 to 2016, assess the scientific status of Shahid Chamran University 

of Ahwaz and then draw on the key clusters of the university and interpret them through 

Hist software. It thus clarifies the role of Shahid Chamran University of Ahvaz, which is 

one of the oldest universities of Iran, in scientific production of the country. Therefore, 

considering the importance of scientific production in the world, the most important 

question is how much is the contribution of scholars of Shahid Chamran University of 

Ahwaz to science production at national and international levels in SCI, SSCI, A&HCI How 

is the collaboration of the authors of Shahid Chamran University at national and 

international levels in producing scientific evidence? Moreover, the thematic clusters and 

the historiography map of the scientific production of this university will be drawn through 

HIST Site software. Many studies have been carried out to measure scientific productions 

in field of scientometrics both inside and outside the country. In general, research in the 

field of scientometrics is so widespread and from various dimensions to the study of the 

status of scientific products, which, although all under the heading of science, but the factors 



 

 
 

are different in them. Some of these studies have examined the status of scientific production 

in a particular geographic area, such as Gomes and colleagues (1995), Mang, Ho and Liu 

(2006), Extract and Wilson (2003 and 2004), and Nonfiction 1381), each of which deals 

with the scientific production of a particular country. Some other researches, regardless of 

geographic location, have examined scientific publications in a specific field, such as 

Extract (2006), which explores the possibility of international co-authorship in the 

production of knowledge in the subject of astronomy, and also in 1996 studying and 

comparing scientific publications in developing countries. 

Methodology: The present research is descriptive-analytic and has been done using 

scientometric method. The research community is all scientific publications related to the 

authors of Shahid Chamran University of Ahvaz on the Web site of Science and Technology 

in 2000-2016. The approach used in this study is based on the use of bibliographic 

information and citation analysis of articles indexed on the science web site in the time 

frame in question. In other words, in this research, the name of the author, title, publication 

status, and also the amount of citations the received data is used to analyze scientific 

production of researchers and also to draw up a scientific map of this university. Therefore, 

using this scientific approach of Shahid Chamran University of Ahwaz, using the citations 

and group collaboration in these documents, various bibliographic components of this field 

of research and analysis are presented. The statistical population of the study was 2932 

documents available on the science web site. By searching for Iran and limiting it to the 

name of Shahid Chamran University of Ahwaz in the period 2000 to 2016, among the 

citation indexes of the sciences, Social Sciences Citation Index and Arts and Humanities 

Citation Index were obtained. 

Findings: The findings of this study showed that Shahid Chamran University of Ahvaz with 

2932 degrees is ranked 30th, which is not suitable for other universities. It is recommended 

that officials of Shahid Chamran University of Ahvaz take measures to increase this amount 

of production. One way of increasing scientific production is to encourage faculty members, 

especially in fields where production is less than other disciplines. It is also possible to 

increase the scientific output of the university by creating more graduate courses and, 

consequently, raising the university's rank. 

 Discussion: It seems that the officials of Shahid Chamran University of Ahvaz, with reverence 

for the members of the faculty, can encourage other members to produce world science. Of 

course, it should be noted that university planning and policies based on different disciplines 

should be different and for all groups you cannot act in one form
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 اطالعات مقاله

 47/42/80 تاریخ پذیرش: 40/40/80 تاریخ دریافت:

 چکیده
 نسیاوب آو س گاهیدر پاچمران اهواز  دیدانشگاه شه گاهیجا نییو تع یعلم داتیتول تیوضع یپژوهش، بررس نیا یهدف اصل: هدف

(Web of Scienceبا هدف ترس )باشدیدانشگاه م نیا یساختار علم می. 

 یمبتن یردکیپژوهش رو نیبه کار رفته در ا کردیاست. رو یسنجعلم یهابا استفاده از شاخص یا، مطالعهپژوهش حاضر شناسی:روش

 . اشدبیمورد نظر م یدر وبگاه علوم در بازه زمان شدههینما یهامقاله یاستناد لیو تحل یبر استفاده از اطالعات کتابشناخت

 زانیم نیشتریچمران اهواز ب دیشده دانشگاه شهمنتشر یمدارک علم یموضوع یهاحاصل از پژوهش نشان داد در حوزه جینتا ها:یافته

 یهازهمقاالت مربوط به حو دیتول زانیم نیتربوده و کم یو برق، دامپزشک کیمکان یمهندس ،یمیش یهادر حوزه یعلم داتیتول

مدارک  نیچمران اهواز نشان داد که ا دیتوسط مدارک دانشگاه شه یافتیدر یجهان یستنادهاا زانیم لیبوده است. تحل یعلوم انسان

 زانیم نیشتری. بباشدیم کیمکان یخوشه در حوزه مهندس 2و  یمیخوشه در حوزه ش 5ها، آن انیاند که از مشده لیخوشه تشک 6از 

مشاهده شده است. بر اساس مشاهدات به عمل آمده،  باشندیم یمیکه هر دو در حوزه ش 6و  1 یهادر خوشه یالمللنیب یهمکار

 افتیاند، درته شدهنوش یالمللنیکه با مشارکت ب یرا نسبت مقاالت یشتریاند، استنادات بنوشته شده یداخل یکه از همکار یمقاالت

 اند.کرده

 یهایاه در همکاردانشگ یعلم ئتیه یبوده است و اعضا یصورت درون سازمانبه یدرصد همکار نیشتریب ج،یاساس نتابر  گیری:نتیجه

معتبر  یهادانشگاه ریادانشگاه با س یالمللنیبه بهبود روابط ب تواندینکته م نیتوجه به ا رونیاند. .  از اداشته یترحضور کم یالمللنیب

از  یاریبوده و بس یمیو ش یدو حوزه مهندسمقاالت پراستناد در  نیمنظور منجر شود. همچن نیا یبرا یریتداب جادیو ا یخارج

 اند. نبوده رگذاریمقاله تأث دیدانشگاه موفق به تول یتخصص یهاحوزه

 دمنمرور نظام ،یدانشگاه یتالیجیکتابخانه د ،یابر انشیرا  ها:کلیدواژه
 نویسنده مسئول: *
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مقدمه و بیان مسئله   

 سسات درؤشده آن مها تعداد مقاالت نمایههای مهم ارزیابی مؤسسات علمی و بخصوص دانشگاهیکی از شاخص امروزه

ستنادی میپایگاه سنجش تولیدات علمی، روش علمهای ا شد. یکی از ابزارهای مهم جهت  ست.با در واقع از طریق  سنجی ا

 تعیین نمود. وری علمی دانشگاهت در دانشگاه و بهرههایی برای ارزیابی جایگاه تحقیقاتوان شاخصسنجی میعلم

، شده به روش تحلیل استنادی بسیار سختسنجی تحلیل استنادی است. در گذشته، مطالعات انجامهای علمیکی از روش

ستنادی عطوالنی و با دقت کمتری نسبت به حال انجام می ستنادی علوم، نمایه ا وم اجتماعی لشدند، ولی از زمان انتشار نمایه ا

فزارهای مختلف او نمایه استنادی هنر و علوم انسانی این گروه از مطالعات با دقت، کیفیت و سرعت باالتری انجام گرفته و نرم

سیر و تحلیلارائه شی مهم را به عهده دارهای کتابتر از این دادههای پیچیدهشده به منظور ارائه تفا ستنادی، نق ند. شناختی و ا

های استنادی پایگاه وب آوساینس نتایج ارزشمندی را در قالب سایت است که با استفاده از دادهافزارها هیستین نرمیکی از ا

با شااااخص و هاولجد به این حوزه قرار مینمودارهای مختلف  دهد. این های متعدد در اختیار پژوهشاااگران و عالقمندان 

گاه وب آوساااینس نتایج ارزشاامندی را در قالب جداول و نمودارهای مختلف با های اسااتنادی پایافزار با اسااتفاده از دادهنرم

  .(Pashtunizadeh and Asareh, 2009دهد )های متعدد در اختیار پژوهشگران و عالقمندان به این حوزه قرار میشاخص

 سایر دانشگاه با مقایسه جهت علمی تولیدات میزان گیری اندازه ضرورت و دانشگاهها در علم تولید اهمیت بخاطر

 چمران شهید علمی دانشگاه تولیدات میزان گیری اندازه با تا دارد سعی پژوهش این المللی، بین و ملی سطح در دانشگاهها

 و ارزیابی را اهواز چمران دانشگاه شهید علمی وضعیت ، 2417 تا 2444 زمانی بازه در ساینس آو وب پایگاه در اهواز

 می مشخص ترتیب بدین .بپردازد آنها تفسیر و به ترسیم را دانشگاه مهم های خوشه سایت، هیست افزار نرم طریق از سپس

 علمی تولیدات در نقشی و سهم چه باشد می کشور قدیمیترین دانشگاههای از که اهواز چمران شهید دانشگاه که شود

 .دارد کشور

 پیشینه پژوهشمروری بر 

  1سنجی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. عصارهتولیدات علمی در حوزه علمتحقیقات بسیاری برای سنجش 

شارات علمی کشورهای در حال رشد در سطح بین1887) سه انت ستنادی علوم در ( در پژوهشی به مقای المللی در پایگاه نمایه ا

اسااتنادیک کشااور به کشااور، انتشااارات علمی پرداخت. در این پژوهش با اسااتفاده از روش تحلیل  1808-1805های طول سااال

 های علمی معرفی و بر اساسهای نخست تا پنجم در رشتهکشورهای در حال رشد به هم مقایسه شدند و کشورهای حائز رتبه

جمعیت و درآمد سااارانه ناخالص ملی با هم مقایساااه گردیدند. در این مطالعه چهار کشاااور امریکای التین شاااامل برزیل، 

ین یک از اکه هیجهای نخسااات تا چهارم بودند. در حالیهای علمی حائز رتبهژانتین و شااایلی در اکرر رشاااتهمکزیک، آر

ترین تعداد جمعیت یا باالتری میزان درآمد سرانه ناخالص ملی نبودند. کشورها هنگام تولید مدارک مورد بررسی دارای بیش

درصد( از مدارک مورد بررسی در زمینه پزشکی حیاتی  7/56ی )تجزیه و تحلیل موضوعی مدارک نشان داد که بیش از نیم

 شیمی حیاتی بودند و در این زمینه، کشور برزیل دارای باالترین رتبه بود.

امریکایی در حوزه فناوری و علوم غذایی در ساااه -( به بررسااای میزان تولیدات علمی کشاااورهای ایبری2447) 2کالینو

با استفاده از پایگاه نمایه استنادی علوم پرداخت.  2442-2444و  1888-1887، 1885-18882های ساله بین سال ی چهاردوره

نتایج پژوهش حاکی از تفاوت در الگوهای مشاااارکتی و فراوانی اساااتنادات در تولیدات علمی این کشاااورها در کل دوره 

شان داد که 1882-2442) سندگان کشورهای دیگر تولید درصد( با مشارک0/17مقاله ) 1026( بود. نتایج این پژوهش ن ت نوی

                                                           
1. Osareh 

2. Calvino 
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شارکت ستنادات شدند و تقریباً نیمی از این م شارات و ا سپانیا و آرژانتین که باالترین تعداد انت شورهای اروپایی بود. ا ها با ک

درصااد( مشااارکت با نویسااندگان خارجی را دارا بودند. در مقابل، کشااورهای  12ترین درصااد )درصااد( را داشااتند  کم 00)

درصد باالترین باالترین میزان مشارکت را با نویسندگان کشورهای دیگر  20و  22، 22ترتیب با ال، مکزیک، و برزیل بهپرتق

 داشتند.

های مهندسی محیط، علوم محیط و منابع آب در های نمایه استنادی علوم در موضوع( پژوهشی بر اساس داده2440) 1هو

درصاااد( و کانادا 12داد که بیش ترین انتشاااارات در این حوزه به کشاااور امریکا ) انجام داد. نتایج نشاااان 2440-1881دوره 

شار مقاالت، 12) سال پس از انت صد( متعلق بود و پنج  ستناد قرار نگرفتند.  14ها بیش از از آن %20در  24مقاله از  8بار مورد ا

 مقاله پر استناد، متعلق به موضوع پژوهش آب بود.

ن آسایت تالش کرده افزار هیستهای استفاده از نرم( در مقاله خود پس از بیان مزیت2440) 2لوسیوآریاس و لیدکسدراف

شبکههایی از تجزیه و تحلیلهای اطالعاتی و الگوریتمتا با به کارگیری برخی نظریه تاریخ نگاری  های اجتماعی به نتایجهای 

ست سه روش آن تری بخشند.سایت غنای بیشعلم با هی ستفاده ازها از  شاهراه با ا سایت، تجزیه و تحلیل  سیت  و  Pazhek ه

)نوعی کربن کروی شااکل(  2ای از مدارک مربوط به فولرکرکنهتحوالت و تغییرات وابسااته به مساایر در کنار یکدیگر برای پاره

 استفاده کردند.

ابعاد مختلفی به بررساای وضااعیت ساانجی به قدری گسااترده اساات و از های انجام شااده در حوزه علمکلی پژوهشطوربه

ها گیرند، اما عوامل مورد بررساای در آنساانجی قرار میعنوان علمتولیدات علمی پرداخته شااده اساات، که هر چند همه زیر

ند اند، مانها به بررسااای وضاااعیت تولیدات علمی در حوزه جغرافیایی خاص، پرداختهمتفاوت اسااات. برخی از این پژوهش

سون2447) 0یوپژوهش منگ، هو و ل صاره  5(، ویل سون، (2442)و ع صاره و ویل صافی و غریبی2244) ع ( که هر 1201) ( و ان

ه ها بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، باند. برخی دیگر از پژوهشکدام به بررسااای تولیدات علمی کشاااور خاصااای پرداخته

نگاری در ساااطح ( که به بررسااای امکان هم2447اند، مانند عصااااره )بررسااای تولیدات علمی در موضاااوعی خاص پرداخته

به بررساای و مقایسااه انتشااارات علمی  1887المللی در تولید دانش در موضااوع نجوم پرداخته اساات و همچنین در سااال بین

( در پژوهشاای به ترساایم و تحلیل شاابکه هم تالیفی 1284همچنین عصاااره و همکاران ) کشااورهای در حال رشااد پرداخت.

/. و بیشترین همکاری 6در حوزه داروشناسی و داروسازی پرداخته و نشان دادند که همکاری این انتشارات پژوهشگران ایران 

 بین المللی، با پژوهشگران انگلستان، آمریکا و کانادا بوده است. 

(  با هدف مطالعه علم سااانجی و تحلیل شااابکه های همکاری 1285همچنین نتایج تحقیق عرفان منش و مروتی اردکانی )

سانی، طی شماره های نخست تا  نویسندگان و موسسات مقاله های منتشر شده در فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم ان

با استفاده از شاخص های علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی نشان داد که دانشگاههای شهید بهشتی، تهران، عالمه  26

لیدی و مرکزی در شاابکه برخوردا بوده اند. همچنین حوزه های موضااوعی طباطبایی، تربیت مدرس و خوارزمی از نقشاای ک

 علوم تربیتی، علوم سیاسی و مدیریت، دارای بیشترین سهم در مقاله های منتشر شده در فصلنامه بوده اند. 

                                                           
1. Ho 

2. Lucio-Arias & Leydesdroff 

3. Fullrerene  

4. Meng, Hu, & Liu 

5 .Wilson 
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شگاه تهران با رویکرد 1285فهیم نیا و فهیمی فر ) شبکه ارتباط علمی پژوهشگران دان لم سنجی ع( در پژوهشی به بررسی 

ساینس تا سال  شگاه تهران در بانک اطالعاتی وب آو  شان داد تولیدات علمی دان شته و  2412پرداختند. نتایج ن رشد نزولی دا

 بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.  2410در سال 

، همچنین انده علوم بهره بردهها از وبگاها همچنین نشان داد که پژوهشگران این حوزه برای گردآوری دادهبررسی پیشینه

ستفاده در این پژوهشنرم ستها، نرمافزارهای مورد ا شد. در پنت میسیسایت و یا یوافزارهای پت فایند، پژک، هی ژوهش با

سایت به منظور ترسیم ساختار علم پژوهشگران و پی بردن به ساختار فکری آنان استفاده شده است. افزار هیستحاضر از نرم

 های اساااساایهای ایران از ضاارروته به نقش و جایگاه همکاری گروهی در تولید علم و ترساایم ساااختار علمی دانشااگاهتوج

 پرداختن به این پژوهش است. 

گیری میزان تولیدات علمی جهت مقایسااه دانشااگاه با سااایر اندازه ها و ضاارورتخاطر اهمیت تولید علم در دانشااگاهه ب

گیری میزان تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه اندازه این پژوهش سعی دارد تا باها در سطح ملی، دانشگاه

افزار ، وضعیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز را ارزیابی و سپس از طریق نرم2417تا  2444وب آو ساینس در بازه زمانی 

ست شههی سیر آنسایت خو سیم و به تف شگاه را تر شخص میهای مهم دان شگها بپردازد. بدین ترتیب م شهید شود که دان اه 

باشد چه سهم و نقشی در تولیدات علمی در کشور دارد. لذا با توجه به های کشور میترین دانشگاهچمران اهواز که از قدیمی

سمهم اهمیت تولیدات علمی در جهان، شگاه أترین م سهم پژوهشگران دان ست که  شهید چمران اهواز له مطرح در اینجا این ا

سطح جهان و ایران در پایگاه ست؟ در تولید علم در  سانی چه مقدار ا ستنادی علوم، علوم اجتماعی، هنر و علوم ان های نمایه ا

المللی در تولید مدارک علمی چگونه اساات ؟ های نویسااندگان دانشااگاه شااهید چمران اهواز در سااطح ملی و بینهمکاری

شگاه از طریق نرمهای موضوعی مهمچنین خوشه ت ترسیم سایافزار هیستعرفی و نقشه تاریخ نگاری تولیدات علمی این دان

 شود.می

 پژوهش هدف

  هایهدف اصاالی این پژوهش بررساای وضااعیت تولیدات علمی و تعیین جایگاه دانشااگاه شااهید چمران اهواز طی سااال

ساینس ) در پایگاه 2417 -2444 شگاه میبا هدف  (Web of Scienceوب آو  شه علم این دان سیم نق شد.تر ستا  با در این را

 اهداف فرعی زیر بررسی خواهد شد: 

ساینس  -1 شهید چمران اهواز در تولید مدارک علمی در پایگاه وب آو  شگاه  سندگان دان سهم نوی تعیین توزیع فراوانی 

ندگان که بیشترین همکاری علمی را با نویس هاییتعیین توزیع فراوانی نویسندگان کشورها و دانشگاهو  2417-2444های سال

 .در در پایگاه وب آو ساینس 2417-2444های دانشگاه شهید چمران اهواز بین سال

 .2417-2444های ترسیم نقشۀ علم نگاری تولیدات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در پایگاه وب آو ساینس سال -2

 .های مورد بررسیشده از تولیدات علمی این دانشگاه در طول سالهای علمی تشکیلترین خوشهتعیین مهم -2

 پژوهش شناسیروش

ه با استفاده از شاخص های علم سنجی و تحلیل شبکسنجی تحلیلی است و به روش علم -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

لمی پژوهش، کلیه تولیدات عصورت گرفته است. جامعه ها به بررسی تولیدات علمی و مشارکت های صورت گرفته در آن 

سال ساینس در  شهید چمران اهواز در پایگاه وب آو  شگاه  سندگان دان شد. رویکرد به می 2417تا  2444های مربوط به نوی با

شده در وبگاه مایههای نشناختی و تحلیل استنادی مقالهکار رفته در این پژوهش رویکردی مبتنی بر استفاده از اطالعات کتاب

باشاااد، به عبارت دیگر در این پژوهش از نام پدیدآوران، عنوان، وضاااعیت نشااار و همچنین بازه زمانی مورد نظر می علوم در
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شده  ستفاده  شگاه ا شه علمی این دان سیم نق شگران و هم چنین تر ستنادهای دریافتی جهت تحلیل تولیدات علمی پژوه میزان ا

علمی دانشااگاه شااهید چمران اهواز بررساای و با اسااتفاده از اسااتنادها، و اساات. از این رو با اسااتفاده از این رویکرد تولیدات 

شاااناختی این حوزه تحلیل و سااااختار علمی پژوهشاااگران های مختلف کتابهمکاری گروهی موجود در این مدارک مؤلفه

 دانشگاه ترسیم شده است.

ایران و محدود کردن آن به نام مدرک موجود در وبگاه علوم بود که با جساااتجوی کشاااور  2822جامعه آماری پژوهش 

های نمایه اساااتنادی علوم، نمایه و در بین پایگاه 2417تا  2444دانشاااگاه  شاااهید چمران اهواز در محدوده ی زمانی ساااالهای 

 استنادی علوم اجتماعی، و نمایه استنادی هنر و علوم انسانی به دست آمد.

ده مدارک علمی بود که باعث پراکندگی مدراک تولید شده یک ها یا مؤسسات تولید کنندستی در نام دانشگاهعدم یک

شد. جهت یک شگاه  ستجوی پایگاه وب آو دان صفحه ج ستجوی کلید واژه ایران در  شگاهها، پس از ج ست نمودن نام دان د

نام  ها با اسامی مختلف جستجو و مدارک تحت یک(، نام دانشگاهAnalys resultساینس، در قسمت تحلیل نتایج پایگاه )

 .نشان داده شده است 1ترتیب در جدول شده توسط دانشگاه شهید چمران اهواز بهآوری شدند. مرالً آثار تولیدجمع

 

. اسامی مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز در پایگاه وب آو ساینس1جدول 

 

 

 

 

 

 

تایی ، به صورت  544داده های مورد نظر در دسته های  Plain Text داده های پژوهش با استفاده از فرمت بازیابیپس از 

ستفاده در این پژوهش، داده هایی با  ست که نرم افزارهای مورد ا جداگانه ذخیره گردید. انتخاب این نوع فرمت به این دلیل ا

وارد و یکدست سازی و    Note Padخوانی می کند. پس از اتمام عملیات ذخیره سازی، داده ها در نرم افزاراین فرمت را فرا

جداسازی )موسسات  ودانشگاههای داخلی و خارجی( انجام شد. سپس داده های پردازش شده جهت رسم نقشه های مورد 

   نیاز وارد نرم افزارها هیست سایت گردید.

 

 ی پژوهش هایافته

های بررسی توزیع فراوانی سهم نویسندگان دانشگاه شهید چمران اهواز در تولید مدارک علمی در پایگاه وب آو ساینس سال

0222-0202  

 هااا و مؤساااسااااات جهاات بررسااای و تعیین وضاااعیاات دانشاااگاااه شاااهیااد چمران اهواز در بین سااااایر دانشاااگاااه

شده این دانشگاه در پایگاه وب آو ساینس، ابتدا میزان تولید علم نمایهآموزشی و پژوهشی از نظر میزان تولید علم یا تعداد مدارک 

 2417تا  2444های شده در پایگاه وب آو ساینس در فاصله سالها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بر اساس معیار یادتمامی دانشگاه

و مؤسسات تعیین شد. بر اساس تعداد مدارک  هااستخراج گردید و سپس جایگاه دانشگاه شهید چمران اهواز در بین این دانشگاه
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شر شگاهمنت شگاه آزاد با شده دان ساینس، دان مدرک در رتبه نخست،  52200ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ایران در وب آو 

نشگاه شهید مدرک در رتبه سوم قرار دارند. دا 27286مدرک در رتبه دوم و دانشگاه علوم پزشکی تهران با  21267دانشگاه تهران با 

 قرار گرفته است.  24مقاله در رتبه  2822چمران اهواز با 

شهید چمران  هایی که بیشترین همکاری علمی را با نویسندگان دانشگاهتعیین توزیع فراوانی نویسندگان کشورها و دانشگاه

 اند.در در پایگاه وب آو ساینس داشته 0202-0222های اهواز  بین سال

 شود. همکاری پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز با پژوهشگران سایر کشورها مشاهده میمیزان  2جدول  در
 

 . توزیع همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز با سایر کشورها2جدول 

نام کشور ردیف
 

 تعداد مقاالت مشترک
 

نام کشور ردیف
 

تعداد مقاالت مشترک
 

1  America 68 11 France and 
Turkey 13 

2 England 67 12 China 11 

3 England 48 13 
Netherlands 

and 
Singapore 

10 

4 England 33 14 Belgium 8 
5 Italy 32 15 Denmark 6 

6 Malaysia 30 16 Japan 6 

7 Germany 26 17 Poland 6 

8 India 24 18 Finland 5 

9 Sweden 20 19 Mexico 5 

10 Spain 16 20 Saudi Arabia 5 

 

 بیشترین میزان همکاری را در نگارشبر اساس اطالعات مستخرج از پایگاه وب آو ساینس، پژوهشگران دانشگاه چمران 

سال  شور آمریکا با  2417تا  2444مدارک از  شورهای انگلیس و کانادا به 70با ک  00و  76ترتیب با مدرک و پس از آن با ک

شته شگاه 2 همچنین در جدول اند.مدرک دا شهید چمران اهواز بسساتی که ؤها و ممیزان همکاری دان شگاه  ا پژوهشگران دان

 گردد. اند مشاهده میمقاله مشارکت داشته 5و یا بیشتر از  5در نگارش تعداد 

ستنباط می 2 های جدولطور که از دادههمان سالمی با ا شگاه آزاد ا شهید چمران اهواز با دان شگاه  شگران دان شود، پژه

مقاله  120مقاله و پس از آن با دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تعداد  100 مقاله، دانشگاه تهران با تعداد 184تعداد 

 اند. بیشترین میزان همکاری را داشته
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 ها و مؤسسات. توزیع همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز با سایر دانشگاه2جدول 

 ردیف
Rows 

 سسهؤنام م
Name of Institution 

 تعداد مقاله
Number of 

articles 

 ردیف
Rows 

 سسهؤنام م
Name of Institution 

 تعداد مقاله
Number of 

articles 

1 Islamic Azad university 190 37 Shahed University 10 

2 University of Tehran 144 38 Malik Ashtar University of Technology 9 

3 Ahwaz University of Medical 
Sciences 

134 39 University of Arak 9 

4  Shiraz university 108 40 McGill University 8 
5 Tarbiat Modares University 55 41 kharazmi University 8 

6 medical University Tehran 43 42 Khuzestan Water and Power Organization 8 

7 Khorramshahr University of Marine 
Science and Technology 

34 43 Bonab University 8 

8  University of Esfahan 32 44 University of Newcastle 7 

9 Isfahan University of Technology 28 45 Isfahan University of Medical Sciences 7 

10 University of Lorestan 28 46 Birjand University 7 

11 Mashhad Ferdowsi University 25 47 University of Massachusetts 7 

12 Iran University of Science and 
Technology 

25 48 University of Warwick 
7 

13 University of Petroleum Industry 24 49 Shahid Sadoughi University 7 

14 Bu Ali Sina University 24 50 Latrobe University 6 

15 Tabriz University 23 51 Kashan University of Medical Sciences 6 

16 Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences 

22 52 University of Kordestan 
6 

17 Amirkabir University of 
Technology 

21 53 University of Maragheh 
6 

18 Amirkabir University of 
Technology 

20 54 Mohaghegh Ardabili University 
6 

19 University Jihad 19 55 Valiasr University of Rafsanjan 6 

20 Shiraz university of medical 
sciences 18 56 Agricultural Research, Training and Promotion 

Organization 
6 

21 Payam Noor university 17 57 Fisheries Research Institute 6 

22 University of Messina 16 58 Purdue University 6 

23 Kerman Shahid Bahonar 
University 

16 59 Pastor Institute of Iran 5 

24 Shahid Beheshti University 15 60 Kermanshah University of Medical Sciences 5 

25 industrial University 15 61 Al-Zahra University 5 

26 Razi University 14 62 University of Ataturk 5 

27 Yasuj University 13 63 Khuzestan University of Agricultural Sciences and 
Natural Resources (Ramin) 

5 

28 Razi Vaccine and Serum Institute 13 64 Rainish University of Technology 5 

29 Semnan University 13 65 Fasa University 5 

30 Linshoping University 12 66 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural 
Resources 

5 

31 Iran University of Medical 
Sciences 

12 67 Basic Sciences Research Institute 
5 

32 Shahrekord University 12 68 National Veterinary Organization 5 

33 University of Urmia 12 69 Mazandaran University 5 

34 Persian Gulf University 11 70 University of Zanjan 5 

35 University of Putra Malaysia 10 71 Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences 
Branch 

5 

36 University of Saskatchewan 10    
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ش سیم نق سالعلم هتر ساینس  شهید چمران اهواز، در پایگاه وب آو  شگاه  ، و 0202-0222های نگاری تولیدات علمی دان

 های مورد بررسیشده از تولیدات علمی این دانشگاه در طول سالهای علمی تشکیلترین خوشهتعیین مهم

ستنادی مدرک در این پژوهش از فن تحلیل هم سی و ازا ستطریق نرم های مورد برر ساختار افزار هی سم  سایت برای ر

های ها، آثاری که با دایرهدر ترساایم نقشااه میزان اسااتنادهای جهانی اسااتفاده شااد. هعلمی دانشااگاه شااهید چمران اهواز بر پای

شااده، آثاری هسااتند که تعداد شااده و سااپس اطالعات کامل آن آثار در جدول کنار نقشااه نمایش دادهپررنگ نمایش داده

 (.  0کننده هستند )جدول استنادواقع مقاالت  رنگ درهای کماند. دایرهبیشتری از استنادات را به خود اختصاص داده

 

 1. مدارک برتر خوشه 0دول ج

GCS LCS 
 منبع

Source 

 شماره مدرک

Document 
number 

 

18 7 
′ ′

′ ′

′

 

33 

 

20 7 

 

1489 

17 9 

 

1521 

15 4 
 

1664 

15 1 1913 

 

شده است. نوع همکاری در این  در حوزه شیمی تشکیلمقاله  0شود، خوشه اول از مشاهد می 0طور که در جدول همان

شتر ب شه بی شگران بینهخو شورهای انگلیس و ایتالیا بودهصورت همکاری با پژوه شترین همکاری با ک ست. بی  ست.ا المللی ا

نین اند. همچتأثیرگذارترین فرد در این خوشاااه دکتر بهشاااتی اسااات که در بیشاااتر مقاالت این خوشاااه مشاااارکت داشاااته

https://pubs.acs.org/author/Beheshti%2C+Azizolla
https://pubs.acs.org/author/Clegg%2C+William
https://pubs.acs.org/author/Nobakht%2C+Valiollah
https://pubs.acs.org/author/Harrington%2C+Ross+W
https://pubs.acs.org/author/Harrington%2C+Ross+W
https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021%2Fcg301106g
https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021%2Fcg301106g
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وشته نوبخت ن کلیج، هارینگتون و ،بهشتی استناد جهانی است که با همکاری 24با  1008یرگذارترین مقاله نیز مقاله شماره تأث

 .شده است
 

2. مدارک برتر خوشه  5جدول 

 

GCS LCS 
 منبع

Source 

 شماره مدرک

Document 

number 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

شیمی می شه دوم در حوزه  شد و از خو شگران  6با سطح پژوه شه در ست. نوع همکاری در این خو شده ا شکیل  مقاله ت

شهید چمران اهواز می شگاه  شد. همکار در دان سندگان در این خوشه کیاست و کاظمی هستند. در این خوشه مهمبا ترین نوی

شماره  شده و  57مقاله  شته  ست و ابراهیمی نو ست که با همکاری  کاظمی، کیا صاص داده  16ا ستناد جهانی را به خود اخت ا

 (.  5است )جدول 

سوم در حوزه مهندسی می شد. این خوشه از خوشه  ست. ن 20با شده ا شکیل  وع همکاری در این خوشه در سطح مقاله ت

استناد جهانی است که توسط صدیقی  05با دریافت  1674ترین مقاله در این خوشه، مقاله شماره ای و داخلی بود. مهممنطقه

ترین نویساانده در این خوشااه صاادیقی عضااو هیات علمی گروه مکانیک اساات که در اکرر مقاالت نوشااته شااده اساات. مهم

 (. 7اند )جدول مشارکت داشته
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2. مدارک برتر خوشه 7جدول 

 

GCS LCS 
 منبع

Source 

شماره 

 مدرک

Document 

number 

 

   .

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

شیمی و محیط مقاله تشکیل شده که نوع همکاری در مقاالت به  8باشد. این خوشه از زیست میخوشه چهارم در حوزه 

اساتناد جهانی اسات که با  82با دریافت  1201ترین مقاله در این خوشاه، مقاله شاماره صاورت اساتاد و شااگردی اسات. مهم

ترین نویساانده در این خوشااه پرهام اساات که در اکرر مقاالت شااده اساات. مهمپور نوشااته همکاری پرهام، زرگر و شاایرالی

 (. 6اند )جدولمشارکت داشته
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0. مدارک برتر خوشه 6جدول 

 

GCS LCS 
 منبع

Source 

 شماره مدرک

Document 

number 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

و  ایمنطقه، و دانشجو کاری در این خوشه از انواع استادباشد. هممیشده و در حوزه شیمی مقاله تشکیل 15از  5خوشه 

ست. مهمبین شماره المللی ا شه مقاله  صح 1228ترین مقاله در این خو صداقت، نا ست که با همکاری  صی و معتمدی  ،ا خوا

 (.0اند )جدول شتهترین نویسنده این خوشه نیز صداقت است که در تمام مقاالت خوشه همکاری دانوشته شده است. مهم
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5. مدارک برتر خوشه 0جدول 

 

GCS LCS 
 منبع

Source 

 شماره مدرک

Document 

number 

 

  
 

 

 

 

   

   

   

   

  
... .

 

   

 

شکیل 11از  7خوشه  شجو شده و در حوزه مکانیک )ترمودینامیک( میمقاله ت ستاد و دان شد. همکاری در این خوشه از نوع ا با

ست. مهم شماره ا شه مقاله  ست که با همکاری نقره  1271ترین مقاله در این خو ست و ا شده ا شته   01آبادی، قلمباز و پوررجب نو

ترین نویسنده این خوشه نیز نقره آبادی عضو هیات علمی گروه مکانیک و قلمباز مهمه است. استناد جهانی را به خود اختصاص داد
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اند )جدول هداشتباشند. که در اکرر مقاالت خوشه همکاری التحصیل رشته مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز میدانشجوی فارغ

8.) 
 

7. مدارک برتر خوشه 8جدول 

 

GCS LCS 
 منبع

Source 

شماره 
 مدرک

Document 
number 

 

   

 

   

  

(  

 

   

   

  

 
.

 .
(

 

 

رین تباشد. همکاری در این خوشه ازنوع استاد و دانشجو است. مهمشده و در حوزه شیمی میمقاله تشکیل 12از  6خوشه 

استناد جهانی را به  20است که با همکاری حاتمی، زرگر و جاللی نوشته شده است و  1010شماره مقاله در این خوشه مقاله 

ترین نویسااانده این خوشاااه زرگر عضاااو هیات علمی گروه شااایمی و حاتمی دانشاااجوی مهم اسااات. خود اختصااااص داده

 (.14 اند )جدولشه همکاری داشتهباشند. که در اکرر مقاالت خوالتحصیل گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز میفارغ
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6. مدارک برتر خوشه 14جدول 

 

منبع
شماره مدرک

 

 

  

-

 

 

   

  
.

 

   

  
 .

(

 

   

  

 
 

 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

شهید چمران اهواز با یافته شگاه  شان داد دان سبت  24مدرک در رتبه  2822های حاصل از پژوهش حاضر ن قرار دارد که ن

شگاه سایر دان شنهاد میها به  ست. پی سبی نی شند تا ایندر جایگاه منا شهید چمران اهواز تدابیری بیندی شگاه  سئوالن دان  شود م

هایی که ویژه در رشااتههای افزایش تولیدات علمی، تشااویق اعضااا هیات علمی بهمیزان تولیدات را افزایش دهند. یکی از راه

یلی های تحصاایالت تکمانداری دورهتوان با راهباشااد. همچنین میها دارند، میمیزان تولیدات کمتری نساابت به سااایر رشااته

 تر، تولیدات علمی دانشگاه را افزایش داد و در نتیجه رتبه دانشگاه را باالتر برد. بیش

https://www.researchgate.net/journal/0925-4005_Sensors_and_Actuators_B_Chemical
https://www.researchgate.net/journal/0925-4005_Sensors_and_Actuators_B_Chemical
https://pubs.rsc.org/en/results?searchtext=Author%3AMagnus%20Willander
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sadollahkhani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25275616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatamie%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25275616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nur%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25275616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willander%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25275616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zargar%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25275616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazeminezhad%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25275616
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25275616
https://pubs.acs.org/author/Hatamie%2C+Amir
https://pubs.acs.org/author/Mak%2C+Wing+Cheung
https://pubs.acs.org/author/Sadollahkhani%2C+Azar
https://pubs.acs.org/author/Sadollahkhani%2C+Azar
https://pubs.acs.org/author/Alnoor%2C+Hatim
https://pubs.acs.org/author/Alnoor%2C+Hatim
https://pubs.acs.org/author/Zargar%2C+Behrooz
https://pubs.acs.org/author/Zargar%2C+Behrooz
https://pubs.acs.org/author/Bano%2C+Sumaira
https://pubs.acs.org/author/Nur%2C+Omer
https://pubs.acs.org/author/Willander%2C+Magnus
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سایر اعضاء را نیز جهت به نظر می شهید چمران اهواز با تکریم اعضاء هیات علمی پرکار، بتوانند  شگاه  رسد مسئوالن دان

شت که برنامهتولی شویق نمایند. البته باید در نظر دا سیاستریزید علم جهانی ت ساس رشتهها و  شگاه بر ا های مختلف های دان

در  1طور که جانسن، گورتز و هیدالرتوان به یک شکل اقدام نمود. همانها نمیباید بصورت متفاوت باشد و برای همه گروه

های علمی مصااداق داشااته که هیچ مدل جهانی برای تولید علمی که برای کل حوزه اندبیان کرده 2414مقاله خود در سااال 

 های مختلفی تولید میکنند. های علمی مختلف، دانش را به روشباشد وجود ندارد، حوزه

داد  نشان هادر رابطه با میزان همکاری پژوهشگران دانشگاه شهید چمران اهواز با پژوهشگران سایر دانشگاهها بررسی داده

شهید چمران اهواز در زمینه تولید علم  شگاه  شگران دان شترین همکاری را با پژوه شورهای امریکا، انگلیس و کانادا  بی که ک

 Including Talebi, 1999; Osareh and Wilson, 2002; Sabouri and)  هاها، نتایج سااایر پژوهشاند  و این یافتهداشااته

Poursasan, 2005; Soheili and Osareh, 2009; Keshvari, 2009 and..)   را مبنی بر این که نویساااندگان ایرانی معمواًل

شده، کند. شاید از دالیل عمده میزان همکاری زیاد با کشورهای یادشده دارند، تأیید میبیشترین همکاری را با کشورهای یاد

ستاندارد آن کشورها، محل دانشزبان انگلیسی به ته شدن یا گذراندن فرصت مطالعاتی برخی پژوهشگران آموخعنوان زبان ا

شااده در وب آوساااینس در آن کشااورها باشااد. همه این عوامل ممکن اساات بر در آن کشااورها و انتشااار بیشااتر مجالت نمایه

 انتخاب پژوهشگر از این کشورها تأثیرگذار باشد. 

 مشارکت و یهمفکر به گریکدیبا  افراد شودیم باعث ین المللیسطح ب در چه و یمل سطح در چه یعلم یهایهمکار انجام

 میشود بنابراین پیشنهاد میگیرد، قرار پژوهشگران اختیار در بهتری امکانات پیشرفته یکشورها در که آنجا از و بپردازند

  و از امکانات آنها استفاده نمایند. بپردازند کشورهای پیشرفته با بیشتری همکاریهای به ایران پژوهشگران

ترین شرکای پژوهشگران این های آزاد اسالمی تهران، علوم پزشکی اهواز و شیراز از اصلیهمچنین پژوهشگران دانشگاه

 اند.لیفی و کارهای مشترک بودهأدانشگاه در هم ت

شان داد که این مدارک از  شهید چمران اهواز ن شگاه  ستنادهای جهانی دریافتی توسط مدارک دان خوشه  6تحلیل میزان ا

باشد. بر اساس مشاهدات خوشه در حوزه مهندسی مکانیک می 2خوشه در حوزه شیمی و  5ها، اند که از میان آنتشکیل شده

المللی اند، اساتنادات بیشاتری را نسابت مقاالتی که با مشاارکت بینبه عمل آمده، مقاالتی که از همکاری داخلی نوشاته شاده

شده شته  شهاند، دریافت کردهنو شترین میزان همکاری بین7و  2،0های اند. )خو شه(. بی که هر دو در  6و  1های المللی در خو

شیمی می شدهحوزه  شاهده  شند م ست با شترین درصد همکاری با ست و اعضای ه . در واقع بی سازمانی بوده ا صورت درون 

شگاه در همکاری شتهالمللی حضور کمهای بینهیئت علمی دان هبود روابط تواند به بوجه به این نکته میرو تاین اند. ازتری دا

پراستناد در  همچنین مقاالت های معتبر خارجی و ایجاد تدابیری برای این منظور منجر شود.المللی دانشگاه با سایر دانشگاهبین

 اند. های تخصصی دانشگاه موفق به تولید مقاله تأثیرگذار نبودهدو حوزه مهندسی و شیمی بوده و بسیاری از حوزه

 در یشتریب یرگذاریتاث یدارا که یپژوهشگران ییبه شناسا منجر ییپژوهشها نیچن انجام گرفت جهینت توانیم یکل طور به

 نقشااه ها گونه نیا در یخوب گاه نساابتایجا که یپژوهشااگران ان،یم نیا در نیهمچن .شااودیم هسااتند یدات علمیتول نقشااه

   .بپردازند پژوهش یشتریب تعداد انجام به آنها ی و مشاورههمفکر با و شده آشنارگذار یتاث پژوهشگران با توانندیم ندارند،

 

 پیشنهادات

شود مسئوالن دانشگاه شهید چمران اهواز تمهیداتی را جهت افزایش میزان تسلط اعضا هیات علمی به زبان انگلیسی پیشنهاد می

 در نظر گیرند.المللی و در نتیجه افزایش میزان تولید مقاله در مجالت بین

                                                           
1. Jansen, Gortz, & Heidler 
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های المللی در حوزههایی جهت آشاانایی اعضاااء هیات علمی با نحوت اعتبارساانجی مجالت بینشااود کارگاهپیشاانهاد می

هایی جهت افزایش توانمند سازی اعضاء هیات علمی با هدف تولید شود کارگاهپیشنهاد میهمچین تخصصی برگزار گردد. 

های های خرد و کالن این دانشااگاه بر پایه رشااتهریزی و ساایاسااتبرنامهوه، می توان به عالمقاالت با کیفیت برگزار گردد. 

 مختلف متفاوت باشد و با توجه به شتاب گسترده رشد علوم میان رشته ای، به این علوم توجه شود. 

های جا که شااابکهالمللی در دانشاااگاه شاااهید چمران اهواز پایین اسااات و از آنهای بینکه میزان همکاریبا توجه به این

انجام  المللی،های علمی پژوهشاااگران از طریق برقراری ارتباط بیناجتماعی پژوهشااای نقش بسااازایی در حمایت از فعالیت

ران شود مسئوالن دانشگاه شهید چمکارهای علمی تیمی، اشتراک دانش و تجارب از طریق پرسش و پاسخ دارند، پیشنهاد می

ها برگزار ها و نحوه ثبت نام در آناعضاااء هیات علمی با اهمیت و ضاارورت این شاابکه اهواز کارگاهایی را جهت آشاانایی

شبکهیکی از مهم .نمایند شماری از ابزارها و امکانات جهت ترین  ضاء خود،  ست که برای اع سرچ گیت ا های اجتماعی، ری

 کند. های علمی جهانی، فراهم میهمکاری

 

 تعارض مناقع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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