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بر رشته  تمرکز  با  و  ایران در حوزه فنی مهندسی  کشور  پژوهش در  کنونی  این مقاله وضعیت  در  چکیده: 
کیفیت پژوهش  کّمیت و  مهندسی مکانیک ترسیم شده است. برای نیل به این هدف تالش شده است تا 
درحال توسعه  و  توسعه یافته  کشورهای  نتایج  با  و  گزارش  معتبر  اطالعاتی  پایگاه های  روایت  به  کشور  در 
برای  و  استفاده  کّمی  شاخص  اصلی ترین  به عنوان  شده  منتشر  علمی  مدرک های  تعداد  شود.  مقایسه 
 ،hکیفی مانند تعداد ارجاع ها، نسبت ارجاع بر مدرک، شاخص کیفیت پژوهش ها، شاخص های  سنجش 
همایش های علمی و پژوهشگران برتر کشور بررسی شده اند. نتایج این بررسی نشان داد که کّمیت انتشارات 
کشور  کّمیت تولیدهای علمی در زمینه مهندسی مکانیک،  کشور وضعیت مطلوبی دارد. از نظر  پژوهشی 
که یک   ،h کشور از نظر شاخص ایران در پایان سال 2017 میالدی در جایگاه 14 جهان قرار داشته و رتبه 
که  کیفی دیگر  به شاخص  نگاه  با  بوده است؛ در حالی که  تولیدهای علمی است، مناسب  کیفی  شاخص 
تعداد ارجاع بر مدرک پژوهشی است، رتبه کشور در میان سایر کشورها قابل دفاع نیست و نامناسب است. 
گرفته و  کنونی پژوهش، به ویژه در زمینه مدرک های پژوهشی، صورت  در این مقاله آسیب شناسی وضعیت 

کیفیت پژوهش ها ارائه شده است. پیشنهادهایی به منظور بهبود 

کیفیت مقاالت علمی، مهندسی مکانیک گان کلیدی: تولید علم، عملکرد پژوهشی، مدرک پژوهشی،  واژ

ایــن مقالــه بخشــی از فعالیــت پژوهشــی مربــوط بــه کرســی آینده پژوهــی مهندســی مکانیــک اســت کــه بــا پشــتیبانی صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران  ٭ 
و فنــاوران کشــور، در شــاخه  مهندســی مکانیــک فرهنگســتان علــوم در حــال انجــام اســت.
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مقدمه. 7
و  دانشـگاه ها  خروجی هـای  اساسـی ترین  از  یکـی  علمـی  پژوهش هـای  از  حاصـل  انتشـارات  و  مقاله هـا 
مؤسسـات علمـی به شـمار می رونـد و می تواننـد در پیشـرفت کشـور نقـش اساسـی داشـته باشـند. مشـوق ها 
نیـز دانشـجویان مقاطـع تحصیـالت  و  کشـور  بـرای اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه های  فـراوان  الزامـات  و 
، یکـی از  کّمـی نـرخ تولیدهـای علمـی پژوهشـگران ایرانـی شـده اسـت. از سـوی دیگـر تکمیلـی سـبب رشـد 
ملزومـات آینده پژوهـی در رشـته های دانشـگاهی، شـناخت وضعیـت فعلـی پژوهـش در آن رشـته و جایـگاه 
تولیـد علـم  کنونـی  بررسـی وضعیـت  کـه  نظـر می رسـد  بـه  لـذا،  اسـت.  کیفیـت  با تولیـد علـم  از منظـر  کشـور 
کّمی و کیفی و شناسـایی نقش آنها در تولید علم جهان حائز اهمیت و پیش نیاز  پژوهشـگران ایرانی از نظر 

کشـور اسـت. سیاسـتگذاری صحیـح در حـوزه پژوهـش 
نظـر بـه اینکـه علـوم مهندسـی، به ویـژه مهندسـی مکانیـک، زمینه سـاز تولیـد ثـروت و رفـاه اجتماعـی در 
کشـور هسـتند، ارائه تصویری روشـن از وضعیت پژوهش در این علوم امکان جهتگیری فعالیت ها به سـوی 
کنونـی علـم مهندسـی مکانیـک در  هدف هـای مطلـوب را ایجـاد می کنـد. همچنیـن بررسـی دقیـق وضعیـت 
، منطقـه و جهـان می توانـد جایـگاه امـروز پژوهشـگران ایرانـی  میـان سـایر شـاخه های علمـی در سـطح کشـور

ایـن رشـته را تصویـر و نقـاط ضعـف و قـوت را نمایـان سـازد.
پژوهش هـای  ارزیابـی وضعیـت  بـا موضـوع  را  پژوهش هـا  از  ایرانـی مجموعـه ای  کنـون دانشـمندان  تـا 
علمی در رشـته های مختلف انجام داده اند. بررسـی وضعیت پژوهشـی ایران در مقایسـه با 8 کشـور اسـالمی 
کویـت، عربسـتان سـعودی، لبنـان، امـارات متحـده عربـی، مالـزی و ازبکسـتان نشـان   ، از جملـه ترکیـه، مصـر
کشـور ایـران از نظـر میـزان مقـاالت منتشـر شـده در سـال های 1375 تـا 1385، در جایـگاه سـوم در  کـه  داد 
میان این کشـورها قرار داشـته اسـت )Nayyernia et al., 2006(. ارزیابی پژوهش های مرتبط با عمل پیوند 
اعضا که در سـال های 1993 تا 2003 میالدی در مجله های داخلی منتشـر شـده اند، آشـکار سـاخت که روند 
کّمـی تولیدهـای علمـی در ایـن زمینـه افزایشـی بـوده و بیـش از 90 درصـد مطالعه هـا بـه زبـان فارسـی  رشـد 
منتشـر شـده اسـت)Aslani et al., 2007(. سـنجش مقاله هـای علمـی در زمینـه پزشـکی در بـازه زمانـی سـی 
سـاله بیـن سـال های 1978 تـا 2008 میـالدی نشـان داد کـه رونـد همـکاری بین المللـی پژوهشـگران ایرانـی در 
ایـن زمینـه مناسـب اسـت. همچنیـن تعـداد مقاله هـای منتشـر شـده و میـزان ارجـاع بـه آنها روندی افزایشـی 
داشـته اسـت)Mohammad Hassanzadeh et al., 2010(. ارزیابـی وضعیـت همـکاری علمـی و هم تألیفـی 
پژوهشـگران ایرانـی در زمینـه فنی مهندسـی در بـازه زمانـی سـال های 1990 تـا 2010 میـالدی نشـان می دهـد 
کـه میـزان تولیدهـای علمـی نگاشـته شـده با یک نویسـنده روندی کاهشـی داشـته و سـهم تولیدهـای علمی 
بـا بیـش از یـک نویسـنده افزایشـی بـوده اسـت؛ به صورتی کـه 92 درصـد تولیدهـای علمـی مشـارکتی بـوده و 
کـه میـزان همـکاری  فقـط 8 درصـد آنهـا انفـرادی انجـام شـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، نتایـج نشـان می دهـد 
 .)Asadi & Saghafi, 2012( کمتـر از همـکاری پژوهشـگران داخلـی بـوده اسـت بین المللـی در تولیـد علـم، 
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کی از آن است که رشد کّمی و کیفی تولیدهای  بررسی نحوه رشد علم در کشور ایران در 35 سال گذشته حا
حالی کـه  در  اسـت،  داشـته  را  علمـی  تولیـد  کّمیـت  بیشـترین  شـیمی  رشـته  اسـت؛  بـوده  محسـوس  علمـی 
کمتریـن تعـداد را داشـته اند)Kharabaf & Abdollahi, 2012(. بررسـی عملکـرد  علـوم اقتصـادی و تجـارت 
پژوهشـگران ایرانـی رشـته های روانشناسـی و روانپزشـکی نشـان دهنده رشـد 10 درصـدی تولیدهـای علمـی 
در ایـن زمینه هاسـت. بیشـترین تعـداد تولیدهـای علمـی در زمینه هـای روانشناسـی و روانپزشـکی در سـال 
2008 میـالدی چـاپ شـده و میـزان ارجـاع بـه مقاله هـای پژوهشـگران ایرانـی 2/81 ارجـاع در هـر مقالـه بـوده 
اسـت )Erfanmanesh et al., 2013(. مطالعـه وضعیـت پژوهش هـا در حـوزه ژئوفیزیـک بیان کننـده آن اسـت 
کـه رشـد کّمـی مقاله هـا در سـال های 1975 تـا 2013 میـالدی نـرخ رشـدی برابـر بـا 10/66 و وضعیـت مطلوبـی 
کشـور ایـران بـا سـهم 0/65 درصـدی در تولیـد جهانـی علـم در ژئوفیزیـک در رتبـه  داشـته اسـت. همچنیـن 
30 قـرار داشـته اسـت )Asadi & Ghaderi Sohi, 2015(. بررسـی وضعیـت تولیـد علـم اعضـای هیئـت علمـی 
دانشـکده های علوم پزشـکی دانشـگاه شـاهد در سـال های 2000 تا 2011 میالدی نشـان داد که روند تغییرات 
تولید علمی جامعه آماری مورد بررسـی نظم مشـخصی نداشـته و در برخی سـال ها روندی نزولی نیز داشـته 
اسـت. همچنین نتایج نشـان دهنده آن اسـت که میزان همکاری اعضای این جامعه با پژوهشـگران داخل 
کشـور بیـش از همـکاری آنهـا بـا پژوهشـگران خارجـی اسـت )Riahi Asl & Sharafi, 2016(. ارزیابـی تطبیقـی 
کسـتان در سـال های 2002 تـا 2012  کشـورهای اسـالمی پیشـرو در تولیـد علـم از جملـه ایـران، ترکیـه، مصـر و پا
کشـورهای ترکیـه،  کـه از نظـر سـهم تولیدهـای علمـی و میـزان ارجـاع بـه آنهـا، به ترتیـب  میـالدی نشـان داد 
کسـتان قـرار دارنـد. امـا از نظـر میـزان متوسـط ارجـاع بـه یـک مقالـه کشـور ایـران پـس از سـه  ایـران، مصـر و پا
گرفته است )Mostafavi & Kiani, 2015(. آسیب شناسی پژوهش در علوم فنی مهندسی  کشور دیگر جای 
گسـترش همـکاری  کیفی سـازی تحصیـالت تکمیلـی،  کـه روش هایـی ماننـد  در دهه هـای اخیـر نشـان داد 
کشـورهای همسـایه، تغییـر نحـوه ارتقـای اعضـای هیئـت علمـی و تـالش بـرای تجاری سـازی محصـوالت  بـا 
پژوهشـی از راهکارهای بهبود وضعیت پژوهش کشـور اسـت )Ashrafizadeh, 2015(. تحلیل وضعیت تولید 
علـم پژوهشـگران ایرانـی در زمینه هـای علـوم انسـانی، علـوم پایه و فنی مهندسـی در مقاالت منتشـر شـده در 
کـه بیشـترین میـزان تولیـد علمـی در زمینـه  نشـریات علمـی ایـران طـی سـال های1380 تـا 1390 نشـان داد 
علوم انسـانی بوده و متوسـط نرخ رشـد سـالیانه تولیدهای علمی در حوزه های علوم انسـانی، فنی مهندسـی 
.)Tavkolizadehravary et al., 2016( اسـت  بـوده  و 29/2 درصـد  ترتیـب 26/2، 5/89  بـه  پایـه  علـوم   و 
سنجش رتبه دانشگاه های کشور بر اساس تولیدهای علمی در زمینه فنی مهندسی نشان داد که دانشگاه 
.)Zare et al., 2017( تهـران از نظـر تعـداد تجمعـی تولیدهـای علمـی و تعـداد ارجاع هـا در رتبـه اول قـرار دارد 

ارزیابی وضعیت تولیدهای علمی در زمینه سـالمت عمومی در بازه زمانی 1965 تا 2014 میالدی نشـان داد 
کـرده، در سـال 2007 میـالدی شـتاب  کـه تعـداد تولیدهـای علمـی در ایـن زمینـه از سـال 2000 میـالدی رشـد 
 .)Mansoori, 2018( اسـت  بیشـینه خـود رسـیده  بـه مقـدار  2011 میـالدی  و در سـال  چشـمگیری داشـته 



کنونی پژوهش در زمینه فنی مهندسی... 54 بررسی مقایسه ای وضعیت 

مقایسه ای بین روند پژوهش های دانشمندان ایرانی با دانشمندان جهان در زمینه پزشکی ترمیمی نشان داد 
.)Samadikuchaksaraei et al., 2018( که کشور ایران در منطقه در زمینه مهندسی بافت، کشوری پیشرو است

کیفیـت پژوهـش در زمینه هـای  در سـطح جهـان نیـز مجموعـه ای از مقاله هـا درخصـوص بررسـی رونـد و 
کـه  کیفیـت پژوهـش و آمـوزش در قـاره آفریقـا نشـان داد  مختلـف ارائـه شـده اسـت. ارزیابـی قابلیـت افزایـش 
کیفیـت پژوهـش، نبـود تأمیـن مالـی مناسـب مؤسسـه های پژوهشـی و  کـم رشـد  دلیـل مشـکالت و سـرعت 
کشـور عضـو اتحادیـه ملـل شـرق آسـیا1  دانشگاه هاسـت )Eisemon & Davis, 1991(. بررسـی تولیـد علمـی 10 
کـی از آن اسـت کـه در مـدت 20 سـال تولیدهـای علمـی این کشـورها سـهمی نزدیک بـه 0/5 درصد در تولید  حا
علم در کل دنیا داشـته اسـت. کشـور سـنگاپور در تولید علم خروجی از این منطقه بیشـترین نقش را داشـته 
کشـورها بـا پیشـرفت اقتصـادی  کـه بیـن میـزان تولیـد علمـی ایـن  کـی از آن اسـت  اسـت. همچنیـن نتایـج حا
کیفیـت پژوهـش  آنهـا ارتبـاط مسـتقیم وجـود دارد )Nguyen & Pham, 2011(. تحقیـق دربـاره شـاخص های 
در کشـورهای آسـیایی نشـان داد کـه در آن دسـته از کشـورهای آسـیایی کـه سـرمایه گذاری بیشـتری در زمینـه 
تحقیق و توسعه صورت گرفته است و دارای دانشگاه ها و مجالت علمی نمایـه شده فراوانـی هستند، کیفیت 
کّمـی تولیدهـای  پژوهش هـا باالتـر و اثرگـذاری آنهـا بـر صنعـت چشـمگیرتر اسـت )Meo et al., 2013(. ارزیابـی 
کـه همـکاری بین المللـی سـهمی 77  کشـور ویتنـام بیـن سـال های 1996 تـا 2013 میـالدی نشـان داد  علمـی 
درصدی در کل خروجی های علمی این کشـور داشـته اسـت )Manh, 2015(. در مطالعه ای که برای مؤسسـه 
اقتصـاد، انـرژی و اسـتراتژی صنعتـی بریتانیـا انجـام شـده اسـت، کشـورهایی ماننـد برزیـل، هندوسـتان، روسـیه 
.)El Aisati et al., 2016( و کـره جنوبـی نیـز به عنـوان چهـار کشـور بـا نرخ رشـد بـاال در پژوهـش معرفـی شـده اند
در مطالعـه حاضـر بـا بهره گیـری از داده هـای پایگاه هـای اطالعاتـی قابـل اسـتناد، وضعیـت کّمـی و کیفـی 
تولیدهای علمی پژوهشـی کشـور در حوزه های مختلف از جمله پزشـکی، هنر و علوم انسـانی و به ویژه علوم 
کشـور ایـران در تولیـد علـم جهـان، مقایسـه ای  فنی مهندسـی بررسـی شـده اسـت. به منظـور ارزیابـی سـهم 
گرفتـه اسـت. در بخـش فنی مهندسـی،  کشـورهای دیگـر جهـان صـورت  میـان تولیدهـای پژوهشـی ایـران بـا 
بـا تمرکـز ویـژه بـر رشـته مهندسـی مکانیـک، تـالش شـده اسـت تـا دانـش عمیق تـری از وضعیـت کّمـی و کیفی 
مطالعه هـای موجـود در ایـن زمینـه در قیـاس بـا سـایر رشـته ها به دسـت آیـد. در انتهـا تـالش شـده اسـت تـا 
وضعیـت فعلـی مجـالت علمـی- پژوهشـی داخلـی از جملـه نشـریه های مرتبط با رشـته مهندسـی مکانیک با 

کیفـی سـنجیده شـود. شـاخص های 

شیوه مطالعه و شناخت شاخص های ارزیابی. 2
، الزم اسـت شـاخص هایی  به منظـور شـناخت دقیق تـر وضعیـت موجـود پژوهش هـای انجـام شـده در کشـور

1- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)
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کرد. اصلی ترین  برای ارزیابی آنها به دسـت آید؛ این شـاخص ها را می توان به دو بخش کّمی و کیفی تقسـیم 
شـاخص کّمـی، تعـداد مدرک هـای علمی منتشـر شـده اسـت. شـاخص های کیفی نیـز می تواند شـامل تعداد 

ارجاع هـا، نسـبت ارجـاع بـر مـدرک، شـاخص h، همایش های علمی و پژوهشـگران برتر کشـور باشـد.
گـر یـک مقالـه یـا تولیـد علمـی طـی سـال های پـس از انتشـار تعـداد ارجاع هـای باالیـی داشـته باشـد،  ا
کـه تأثیـر محتـوای آن مقالـه در بدنـه علمـی مرتبـط بـا آن رشـته برجسـته  می توانـد نشـان دهنده آن باشـد 
، تعداد ارجاع ها به ازای هر مدرک پژوهشـی نشـان دهنده اسـتقبال جامعه از انتشـارات  اسـت. از سـوی دیگر
ارزشـمندتر  و  باالتـر  پژوهـش  عیـار  باشـد،  باالتـر  متوسـط  ایـن  هرچـه  اسـت  طبیعـی  اسـت.  هـدف  جامعـه 
کـه می تـوان به وسـیله  کیفیـت اسـناد علمـی، شـاخص h اسـت  خواهـد بـود. شـاخص دیگـر تعیین کننـده در 
کـرد. ایـن شـاخص بـرای مقایسـه  کـه فقـط تعـدد مقالـه دارنـد، متمایـز  آن پژوهشـگران اثرگـذار را از افـرادی 
پژوهشـگرانی کـه در حـوزه کاری یکسـان فعالیـت دارنـد نیـز بسـیار کاراسـت.درحقیقت، ایـن شـاخص کّمیـت 
کنـار تأثیـر آن مدرک هـا  کّمیـت مدرک هـای علمـی در  کـه  کیفیـت را به هـم پیونـد می زنـد و نشـان می دهـد  و 
بـر جامعـه علمـی اهمیـت بسـیاری دارد. همایش هـای علمی نیـز از اثرگذارترین رویدادها در توسـعه پژوهش 
هسـتند. در همایش های علمی امکان ارتباط و تبادل افکار میان پژوهشـگران با ملیت های مختلف وجود 
دارد. پژوهشـگران در زمینه هـای مختلـف، دسـتاوردهای علمـی خویـش را در جمـع صاحبنظـران آن زمینـه 
علمـی ارائـه می کننـد. بدیـن ترتیـب، بـا حضـور صاحبنظـران یـک زمینـه تحقیقاتـی، زمینـه بحـث و تبـادل 
گـردش علـم در جامعـه علمـی تأثیـر بسـزایی دارد. از ایـن  نظـر مسـتقیم بـه وجـود می آیـد و ایـن مسـئله در 
رو، بررسـی وضعیـت کشـور از نظـر همایش هـای علمـی برگـزار شـده و مقاله هـای ارائـه شـده بـه همایش هـای 
علمـی بین المللـی بسـیار اهمیـت دارد. در کنـار مـوارد یادشـده، تعـداد پژوهشـگران برتـر یـک کشـور می توانـد 

نشـانه ای از سـطح علمـی و وضعیـت پژوهـش باشـد.
پایگاه های اطالعاتی قابل اسـتناد جهانی و منطقه ای نظیر گوگل اسـکوالر1، آی.اس.آی2، اسـکوپوس3، 
اس.جـی. آر4 ، پایـگاه اسـتنادی جهـان اسـالم5 و گزارش هـای سـاالنه عملکـرد پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه ها، 
مؤسسـات پژوهشـی و پارک هـای علـم و فنـاوری منتشـر شـده از سـوی وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری 

ایـران، از ابزارهـای کارآمـدی هسـتند کـه در ایـن مطالعـه بـرای جمـع آوری داده هـا بـه کار گرفتـه شـده اند.
کشـورهایی از تمـام  کشـورهای جهـان،  کشـور ایـران بـا  به منظـور مقایسـه جامـع وضعیـت پژوهـش در 
قاره هـا به عنـوان کشـورهای سـبد منتخـب برگزیـده شـده اند. از جملـه کشـورهای سـبد منتخـب می تـوان بـه 
کـره جنوبـی، ژاپـن، ترکیـه، روسـیه، فرانسـه، آلمـان،  ایـران، عربسـتان سـعودی، هندوسـتان، چیـن، مالـزی، 

کـرد. کانـادا، مکزیـک، برزیـل، اسـترالیا و نیوزلنـد اشـاره  آمریـکا، 

1- Google Scholar 2- Institute for Scientific Information (ISI) 3- Scopus
4- Scientific Journal Rankings (SJR) 5- Islamic World Science Citation Center (ISC)
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نتایج و بحث. 5
کّمـی ارزیابـی و سـپس، بـا اسـتفاده از  کشـور ایـران از نظـر  کنونـی پژوهـش در  در ایـن بخـش ابتـدا وضعیـت 

کشـور سـنجش شـده اسـت. کیفیـت پژوهـش  شـاخص های 

تعداد مدرک های علمی و پژوهشی منتشر شده. 3-1
، می تـوان جایـگاه ایـران را از نظـر تولید علـم در میان 22  بـا توجـه بـه آمـار منتشـر شـده در پایـگاه اس.جـی.آر
کشـور پیشـتاز در ایـن زمینـه و نیـز کشـورهای خـاور میانـه در بـازه زمانـی سـال های 1996 تـا 2017 میـالدی در 
کل مدرک هـای علمـی منتشـر شـده در سـطح جهـان طـی  کـرد. بـا مقایسـه تعـداد  قالـب  شـکل 1 مشـاهده 
کشـور  کشـور دارد. در میـان 22  کشـور ایـران جایـگاه 22 را در میـان 239  سـال های 1996 تـا 2017 میـالدی، 
، به طـور تقریبـی، یـک درصـد مدرک هـای علمـی منتشـر شـده مربـوط به کشـور ایران اسـت. در بخش ب  برتـر
از  شـکل 1، رده بنـدی کشـورهای خـاور میانـه از نظـر تولیـد علم مالحظه می شـود که کشـور ایـران در رده دوم 

پـس از کشـور ترکیـه قـرار دارد.

)الف(
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)ب(

سهم ایران در تولید علم در سال های 7996 تا 2077 میالدی)الف( در میان 22 کشور اول)ب( در خاور میانه )SJR, 2017(ک 7شک1 

بررسـی ها نشـان می دهد که کشـور ایران از منظر تولید علم در زمینه فنی مهندسـی، در جایگاه 15 دنیا 
بوده و از نظر تولید علم در کلیه علوم 8 مرتبه ارتقا یافته اسـت که نشـان دهنده فعالیت بیشـتر پژوهشـگران 
کـه از نظـر تعـداد انتشـارات علمـی در رشـته  ایرانـی در زمینه هـای فنی مهندسـی اسـت. شـایان ذکـر اسـت 

، رتبـه 14 را کسـب کـرده اسـت. مهندسـی مکانیـک در سـطح جهـان، کشـور ایـران در میـان 239 کشـور
بررسـی سـهم کشـور ایران در مدرک های علمی منتشـر شـده در زمینه فنی مهندسـی در  شـکل 2 ارائه 
شـده اسـت. در بخـش الـف  شـکل 2، جایـگاه کشـور ایـران بـا کشـورهای سـبد منتخـب در زمینـه تولیـد علم 
کشـور ایـران 11 اسـت. در بخـش  کـه رتبـه  در علـوم فنی مهندسـی مقایسـه شـده اسـت؛ مشـاهده می شـود 
ب  شـکل 2 نیـز وضعیـت پژوهشـی کشـور در قیـاس بـا کشـورهای خاور میانـه در حوزه فنی مهندسـی از نظر 
کشـور ایران در خاور میانه در رتبه اول  که  تعداد انتشـارات علمی مقایسـه شـده و نشـان دهنده آن اسـت 
قرار دارد و سـهم آن از تولیدات پژوهشـی منتشـر شـده در زمینه فنی مهندسـی در خاور میانه نزدیک 32 

درصد اسـت.
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)الف(

)ب(
 تعداد ک1 مدرک های علمی فنی مهندسی منتشر شده طی سال های 7996 تا 2077میالدیک 2شک1 

)SJR, 2017( خاور میانه )الف(سبد کشورهای منتخب)ب(

در  شکل 3 )الف( جایگاه کشور ایران از نظر تولید علم در رشته مهندسی مکانیک بین سال های 1996 
تـا 2017 میـالدی در میـان سـایر کشـورهای خـاور میانـه ارائـه شـده و مشـخص اسـت کـه تعـداد پژوهش هـای 

مرتبط با مهندسـی مکانیک در کشـور ایران از دیگر کشـورهای خاور میانه بیشـتر اسـت.
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بـا توجـه بـه  شـکل 3 )ب(، سـهم مجموعـه مهندسـی مکانیـک که شـامل مهندسـی مکانیک، مهندسـی 
مـواد، مهندسـی دریـا، مهندسـی خـودرو، مکانیـک محاسـباتی، مهندسـی هوافضـا و انـرژی اسـت، حـدود 51 
کشـور طـی سـال های 1996 تـا 2017  کل اسـناد علمـی منتشـر شـده در زمینـه فنی مهندسـی در  درصـد از 
کـه از ایـن نظـر در رتبـه اول قـرار دارد.  شـکل 3 )ب( نشـان دهنده سـهم هریـک از رشـته های  میـالدی اسـت 

کشـور طـی سـال های 1996 تـا 2017 میـالدی اسـت. فنی مهندسـی در تولیـد مقاله هـای فنی مهندسـی 

)الف(

)ب(
 )الف( تعداد ک1 مدرک های علمی منتشر شده در زمینه مهندسی مکانیک در کشورهای خاور میانه و ک 5شک1 

)SJR, 2017( سهم رشته مهندسی مکانیک در میان سایر رشته های فنی مهندسی در ایران؛ در سال های 7996 تا 2077 میالدی )ب(
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، در ادامـه اطالعـات ارائه شـده در پایگاه های معتبر دیگـری مانند پایگاه های  به منظـور بررسـی دقیق تـر
آی.اس.آی. و اسـکوپوس تحلیـل شـده اسـت.  در شـکل 4 )الـف و ب( رتبـه کشـور ایـران در سـال های 2012 
اسـالمی، مقـاالت داغ، مقـاالت  کشـورهای  تولیـد علـم در  تولیـد علـم در جهـان،  نظـر  از  تـا 2017 میـالدی 
کنفرانس هـا نشـان داده شـده اسـت. در هـر دو نمـودار  ، رتبـه اسـتنادی و مقـاالت  پراسـتناد، مقـاالت برتـر
مشـخص اسـت کـه رتبـه کشـور ایـران از نظـر تولیـد علـم در جهـان و کشـورهای اسـالمی در حـال بهبـود و این 

کشـور اسـت. کّمیـت پژوهش هـای علمـی در  بـه معنـای رشـد 

 1 رتبــه جهانــی تولیــد علــم ایــران ک 4شک
 2072 ســال های  داده هــای  مبنــای  بــر 
اطالعاتــی پایــگاه  از  نقــ1  بــه   2077  تــا 

اســکوپوس  )ب(  آی.اس.آی.  )الــف( 
)ISC, 2017(

)الف(

)ب(
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کّمیـت علـم در کشـور ایـران، می تـوان بـر تعـداد مدرک هـای علمـی منتشـر  بـرای مطالعـه بهتـر وضعیـت 
،  در شـکل 5  کـرد. بـرای ایـن منظـور کیـد  شـده دانشـمندان ایرانـی در سـال های 2012 تـا 2017 میـالدی تأ
آی.اس.آی. و  پایـگاه  از  نقـل  بـه  ایرانـی  از دانشـمندان  تعـداد مدرک هـای علمـی منتشـر شـده  ترتیـب  بـه 
اسـکوپوس ارائـه شـده اسـت. مالحظـه می شـود کـه رونـد افزایشـی تعـداد مدرک هـا در هـر سـه نمـودار وجـود 
دارد. شـایان ذکر اسـت که تعداد مقاالت کنفرانسـی منتشـر شـده در سـال های اخیر با شـیب مالیمی کاهش 

یافتـه اسـت.
طبیعـی اسـت کـه تمـام مدرک هـای علمـی منتشـر شـده دانشـمندان ایرانـی به تنهایـی در مؤسسـه های 
ایرانـی انجـام نگرفتـه و همکاری هـای بین المللـی در تولیـد آنهـا نقـش داشـته اسـت.  در شـکل 5 )ب( بـه نقل 
کّمیـت تولیـد  ، سـهم دیپلماسـی علمـی در  از پایـگاه آی. اس. آی. مشـارکت های علمـی و به عبـارت دیگـر
علـم در کشـور ایـران ارائـه شـده اسـت. همان طـور کـه مالحظـه می شـود، ایـن نمـودار رشـد سـهم دیپلماسـی 
علمـی از کل تولیـد علـم ایـران را نشـان می دهـد که ایـن پدیده می تواند اتفاقی مطلـوب از نظر همکاری های 

بین المللـی محسـوب شـود.
مطابق  شـکل 5 )ج(، با مراجعه به نتایج منتشـر شـده در پایگاه آی.اس.آی.، روند افزایش مقاالت برتر 
منتشـر شـده مؤلفـان ایرانـی امیـدوار کننـده بـوده اسـت. همچنین مشـاهده می شـود که تعداد پژوهشـگران 

ایرانـی در میـان یـک درصد پژوهشـگران برتر جهان در حال افزایش اسـت.
 در شـکل 5 )د( بـه نقـل از پایـگاه اسـکوپوس کّمیـت تولیـد علـم در کشـور ایران ارائه شـده اسـت. مشـابه 

مـورد قبـل، رونـد مطلـوب تعـداد مدارک منتشـر شـده دانشـمندان ایرانی قابل مشـاهده اسـت.

)الف(
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)ب(

)ج(
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)د(

کنفرانسی و دیپلماسی علمی؛ )ج( تعداد مقاله ها و پژوهشگران یک ک 5شک1  )الف( تولید علم ایران در جهان؛ )ب( تعداد مقاله های 
)ISC, 2017( کمیت تولید علم ایران در جهان طبق داده های پایگاه اسکوپوس)؛ طبق داده های پایگاه آی.اس.آی)د درصد برتر

تعداد ارجاع ها به انتشارات علمی و پژوهشی در زمینه فنی مهندسی و مهندسی مکانیک. 3-2
در  شـکل 6 )الـف( میـزان ارجاع هـا بـه مقـاالت منتشـر شـده در زمینـه فنی مهندسـی و مهندسـی مکانیـک 
در کشـورهای سـبد منتخـب ارائـه شـده اسـت. مشـخص اسـت کـه کشـور ایـران در جایـگاه دهم قـرار دارد و 
کـه  گفتنـی اسـت  31 درصـد ارجاع هـای مقـاالت پژوهشـی آن مربـوط بـه رشـته مهندسـی مکانیـک اسـت. 
.، رتبـه کشـور ایـران مـکان بیسـتم در میـان 239  کلـی بـه اسـتناد پایـگاه اس.جـی.آر بـا توجـه بـه رده بنـدی 
کـه نشـان دهنده فعالیـت مؤثـر پژوهشـگران ایرانـی در زمینـه فنی مهندسـی نسـبت بـه سـایر  کشـور اسـت 
کشـور  شـاخه های علـوم اسـت. از نظـر تعـداد ارجاع هـا بـه انتشـارات علمـی در رشـته مهندسـی مکانیـک، 
ایـران در میـان 239 کشـور رتبـه 17 را به دسـت آورده کـه نسـبت بـه سـال 2016 میـالدی، چهـار رتبـه بهبـود 
کـه فعالیـت پژوهشـگران رشـته مهندسـی مکانیـک بسـیار چشـمگیر و  داشـته و بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت 
کشـور ایـران در  کشـورهای منتخـب،  کـه در سـبد  فراتـر از سـایر شـاخه های علـوم اسـت. شـایان ذکـر اسـت 

گرفتـه اسـت. رتبـه دهـم جـای 
رشـته های  از  یـک  هـر  در  ایـران  کشـور  از  شـده  منتشـر  مقـاالت  بـه  ارجاع هـا  میـزان  )ب(   6 در  شـکل 
فنی مهندسـی ارائـه شـده اسـت. سـهم مجموعـه مهندسـی مکانیـک 44 درصـد از کل ارجاع هـا بـه مقاالت با 
زمینـه فنی مهندسـی اسـت کـه در سـال های 1996 تـا 2017 میـالدی توسـط پژوهشـگران کشـور منتشـر شـده 

اسـت.
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)الف(

)ب(
 تعداد ک1 ارجاع ها طی سال های 7996 تا 2077 میالدی برایک 6شک1 

کلیه علوم فنی مهندسی و مهندسی مکانیک در کشورهای سبد منتخب و )ب( رشته های مختلف فنی مهندسی در کشور  )الف( 
)SJR, 2017(ایران
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نسبت تعداد ارجاع بر مدرک در حوزه علوم فنی مهندسی. 3-3
کـه رتبـه کشـور ایـران در حـوزه علـوم  داده هـای منتشـر شـده در پایگاه هـای معتبـر جهانـی نشـان می دهـد 
کشـور ایران در مقایسـه با کشـورهای سـبد  کشـور اسـت؛ در حالی که رتبه  فنی مهندسـی 75 در میان 239 
کّمـی اسـت، امـا  کـه نشـان دهنده ضعـف در ایـن شـاخص نسـبت بـه شـاخص های  منتخـب 11 از 18 اسـت 
مـدرک در  بـر  ارجـاع  تعـداد  کیفـی نسـبت  بـه شـاخص  توجـه  بـا  درنهایـت، وضعیـت حـوزه فنی مهندسـی 
قیـاس بـا سـایر علـوم مطلوب تـر اسـت. جایـگاه کشـور ایـران در رشـته مهندسـی مکانیـک در سـطح جهـان 
، رتبـه 56 دنیا را از آن  از نظـر نسـبت ارجـاع بـر مـدرک قابـل قبـول اسـت و کشـور ایـران در میـان 239 کشـور
کـرده و پنـج رده بهبـود نسـبت بـه رتبـه سـال 2016 میـالدی داشـته اسـت. مطابـق  شـکل 7 )الـف(،  خـود 
کشـورهای منتخـب قـرار دارد.  کشـور ایـران از نظـر نسـبت تعـداد ارجـاع بـه مـدرک در رتبـه یازدهـم سـبد 
کـه در  شـکل 7 )ب( نشـان داده شـده اسـت، مجموعـه مهندسـی مکانیـک بخـش عمـده ای  همان طـور 
از کل شـاخص کیفـی نسـبت تعـداد ارجـاع بـر اسـناد علمـی منتشـر شـده در کشـور طـی سـال های 1996 تـا 

2017 میـالدی را در اختیـار دارد.

)الف(
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)ب(

کلیه علوم فنی مهندسی و رشته مهندسی ک 7شک1  )الف( مقایسه کشورهای سبد منتخب از نظر نسبت تعداد ارجاع بر مدرک در 
)SJR, 2017(نسبت تعداد ارجاع بر مدرک در رشته های فنی مهندسی )مکانیک؛ )ب

مقایسه شاخص h در رشته های فنی مهندسی. 3-4
شـاخص h کشـور ایـران در مقایسـه بـا کشـورهای سـبد منتخـب در علـوم مختلـف بـر مبنـای اطالعـات پایگاه 
. مطابـق  شـکل 8 اسـت. کشـور ایـران در کلیـه علوم با شـاخص 257 در جایـگاه 42، در  اطالعاتـی اس.جـی.آر
زمینـه فنی مهندسـی بـا شـاخص 159 در جایـگاه 32 و در رشـته مهندسـی مکانیـک بـا شـاخص 113 در رتبـه 
26 جهان قرار دارد. در مقایسـه شـاخص h در زمینه فنی مهندسـی در کشـورهای سـبد منتخب، رتبه کشـور 
کـه ذکـر شـد، از نظـر شـاخص h در رشـته مهندسـی مکانیـک، کشـور ایـران  ایـران 13 از 18 اسـت. همان گونـه 
در سـطح جهان در میان 239 کشـور رتبه 26 را به دسـت آورده اسـت. در میان کشـورهای سـبد منتخب نیز 

رتبـه کشـور ایـران 12 اسـت.
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 شاخص h ایران طی سال های 7996 تا 2077 در قیاس با کشورهای سبد منتخبک 8شک1 
)SJR, 2017( کلیه علوم در مهندسی مکانیک، رشته های فنی مهندسی و 

کیفی نشریه های مهندسی کشور. 3-5 وضعیت 
مهندسـی  نشـریه   5 فقـط  شمسـی،   1394 سـال  در  اسـالم،  جهـان  اسـتنادی  پایـگاه  داده هـای  مبنـای  بـر 
Q1 بوده انـد. ایـن نشـریه ها به صـورت میانگیـن در ایـن سـال 33/2 مقالـه چـاپ  کیفیـت  کشـور دارای  در 
کـرده و دارای 16/4 اسـتناد تجمعـی بوده انـد. مطابـق  شـکل 9 )الـف(، تعـداد نشـریه های فنی مهندسـی در 
سـال های اخیر روند رو به رشـدی داشـته اسـت. این مطلب می تواند از دید رشـد کّمی امیدوارکننده باشـد، 
امـا در صـورت ایجـاد نشـدن زیرسـاخت ها و اسـتانداردهای الزم، می توانـد بـه کیفیـت مقـاالت ایـن نشـریات 
کنـد.  شـکل 9 )ب( نشـان دهنده بیشـترین ضریـب تأثیـر نشـریه های فنی مهندسـی  آسـیب های جـدی وارد 
در بـازه سـال های 1380 تـا 1394 اسـت. ایـن نمـودار رونـد تغییـر مشـخصی نـدارد و فقط می توان در دو سـال 
1380 و 1388 مقدارهـای بیشـینه ضریـب تأثیـر را مشـاهده کـرد. شـایان ذکر اسـت که بر پایـه اطالعات پایگاه 
دارای  مهندسـی  زمینـه  در  ایـران  کشـور  از  بین المللـی  نشـریه  هیـچ  میـالدی،   2015 سـال  در   . اس.جـی.آر

کیفیـت Q1 نبـوده اسـت.
 در شـکل 9 )ج( تغییر تعداد نشـریه های فنی پژوهشـی با کیفیت های مختلف نشـان داده شـده اسـت. 
افـت و خیـز متوالـی در تعـداد نشـریه های بـا رده بنـدی Q1 در بـازه سـال های 1380 تـا 1394 سـبب می شـود 
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کـه نتـوان تحلیـل دقیقـی از وضعیـت ایـن نشـریه ها به دسـت آورد. بـا وجـود ایـن، در  شـکل 9 )ج( مالحظـه 
کـه موضـوع نگران کننـده ای  کـه تعـداد مجـالت Q4 به طـور متوسـط بـا افزایـش سـاالنه همـراه بـوده  می شـود 
 Q کیفـی اسـت. بـا توجـه بـه ایـن شـکل، پـس از سـال 1387 درصـد نشـریه های مهندسـی بـدون شـاخص 
بـا اختـالف زیـادی نسـبت بـه سـایر نشـریه ها در حـال رشـد بـوده اسـت. همچنیـن پـس از سـال 1390 درصـد 

کمتـر از سـایر نشـریه های مهندسـی بـوده اسـت. کیفیـت Q1 بسـیار  نشـریه های مهندسـی بـا 

)الف(

)ب(
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)ج(

کیفیت های مختلف بین سال های 7580 تا 7594 ک 9شک1   نشریه های فنی مهندسی با 
)ISC, 2017(کیفیت های مختلف )الف( تعداد نشریه ها )ب( بیشترین ضریب تأثیر )ج(تعداد نشریه ها با 

کیفیـت نسـبی نشـریه های فنی مهندسـی نمایـه شـده در پایـگاه اسـتنادی  بـرای درک بهتـر رونـد تغییـر 
علـوم جهـان اسـالم می تـوان بـه  شـکل 10 توجـه کـرد. بـر اسـاس این شـکل، بـا مقایسـه وضعیت نشـریه ها بین 
کـه کیفیـت نسـبی نشـریه ها به طـور چشـمگیر کاهـش یافتـه  گرفـت  سـال های 1380 و 1394 می تـوان نتیجـه 
اسـت. بـرای جلوگیـری از ایـن رونـد کاهشـی نیـاز اسـت کـه در سیاسـت های جـاری علمـی کشـور تجدیـد نظـر 

مناسـب صـورت پذیـرد.

نمودار مقایسه ای برای نشریه های فنی مهندسی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم در سال های 7594 و 7580؛ ک 70شک1 
)ISC, 2017(کیفیت های مختلف مقایسه درصد نشریه ها با 
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کیفی نشریه های مهندسی مکانیک. 3-5-1  وضعیت 
بر اسـاس آنچه در پایگاه اسـتنادی علوم جهان اسـالم اعالم شـده، در سـال 1394 هیچ نشـریه ای در زمینه 
Q1 ثبـت نشـده اسـت. خالصـه ای از وضعیـت نشـریه های رشـته مهندسـی  کیفیـت  بـا  مهندسـی مکانیـک 
مکانیک در  شـکل 11 ارائه شـده اسـت. با توجه  شـکل 11 )ب(، روند تغییر ضریب تأثیر بیشـینه در نشـریه های 

رشـته مهندسـی مکانیـک کامـاًل نامنظـم اسـت و از الگـوی معینـی پیـروی نمی کنـد.
کـه تعـداد نشـریه های  کـرد  کّمـی، درخصـوص رشـته مهندسـی مکانیـک نیـز می تـوان مالحظـه  از دیـد 
موجـود در بیـن سـال های 1380 تـا 1394 رونـد افزایشـی محسوسـی داشـته اسـت، اما با وجـود افزایش تعداد 
کاهشـی داشـته  کیفیـت ایـن نشـریه ها رونـد  گذشـته، بـاز هـم  نشـریه های مهندسـی مکانیـک در سـال های 
و بـه تعبیـری تعـداد نشـریه های بـا کیفیـت پاییـن رو بـه رشـد بـوده اسـت. ایـن مسـئله در  شـکل 11 )ج( قابـل 
Q در صـدر بـوده و درصـد  کیفیـت  مالحظـه اسـت. پـس از سـال 1389 تعـداد نشـریه های بـدون شـاخص 

کیفیـت Q1 صفـر اسـت. نشـریه های بـا 

)الف(
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)ب(

)ج(

کیفیت های مختلف بین سال های 7580 تا 7594 ک 77شک1   نشریه های مهندسی مکانیک با 
)ISC, 2017( کیفیت های مختلف ؛ )ج( تعداد نشریه ها با  )الف( تعداد نشریه ها؛ )ب( بیشترین ضریب تأثیر
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درخصـوص افـت شـاخص های کیفـی نشـریات مهندسـی، شـاید توجه به ایـن نکته بتواند به رمزگشـایی 
کل، در زمینـه فنی مهندسـی فرهنـگ ارجـاع بـه مجله هـای داخلـی از سـوی  کنـد؛ در  کمـک  ایـن موضـوع 
امـری  داخلـی  نشـریه های  در  شـده  چـاپ  داخلـی  مقـاالت  بـه  ارجـاع  و  نیسـت  رایـج  مقـاالت  نویسـندگان 
غیرضـروری تلقـی و از انجـام دادن ایـن مهـم دوری می شـود. در حالی کـه در زمینـه علـوم انسـانی و پزشـکی 
ارجـاع بـه مقـاالت نشـریه های داخلـی امـری ضـروری اسـت. بنابرایـن، اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه های 
کارهـای ملـی دانشـجویان تحصیـالت تکمیلـی را بـر عهـده  فنی مهندسـی رسـالت فرهنگ سـازی ارجـاع بـه 
پایان نامه هـا و رسـاله ها، اجبـار  نـوآوری مقـاالت،  کفایـت  دارنـد. به منظـور شفاف سـازی اصالـت پژوهـش و 
جملـه  از  کشـور  داخـل  رسـاله های  و  نشـریه ها  در  شـده  انجـام  پژوهش هـای  شناسـایی  بـه  دانشـجویان 

رساله هاسـت. داوران  هیئـت  و  راهنمـا  اسـتادان  وظیفه هـای 

نتیجه گیری. 4
روایـت  بـه  یافتـه  انتشـار  پژوهشـی  و  علمـی  مدرک هـای  کیفیـت  و  کّمیـت  از  گونـی  گونا آمـار  مقالـه  ایـن  در 
گـون ارائـه شـد کـه بـا توجـه بـه این آمار می تـوان وضعیـت کنونی پژوهش در کشـور  پایگاه هـای اطالعاتـی گونا
را در حوزه های مختلف علم نظیر پزشـکی، هنر و علوم انسـانی و به ویژه در حوزه علوم مهندسـی شناسـایی 
کشـور از جملـه شـاخه فنی مهندسـی طـی سـال های  کلـی وضعیـت علـوم مختلـف  کـرد. در جـدول 1 نتایـج 

مختلـف ارائـه شـده اسـت.
)SJR, 2017( کیفیت علوم مختلف در سال های 7996 تا 2077 میالدی کّمیت و  جدول 7: وضعیت موجود در شاخص ها از نظر 

شاخص hمدرک هاارجاع ها تعداد ارجاع ها بر مدرکحوزه علمی

7/525569979448079257کلیه علوم

5/5276705505744علوم انسانی و هنر

7/55828674770050775علوم دارویی و پزشکی

7/56825550777909759علوم فنی مهندسی

به منظـور مقایسـه جامـع وضعیـت پژوهـش در کشـور ایـران بـا کشـورهای جهان، آمـار از دو دیـدگاه کّمی 
کـه در بخـش علـوم مهندسـی بـه وضعیـت پژوهـش در رشـته  کیفـی ارائـه شـده اسـت. شـایان ذکـر اسـت  و 
مهندسـی مکانیـک توجـه ویـژه ای شـده و نشـان داده شـده اسـت کـه وضعیـت انتشـارات علمـی و پژوهشـی 
کیفـی نسـبت بـه سـایر علـوم مهندسـی چگونـه  کّمـی و هـم از نظـر  در رشـته مهندسـی مکانیـک هـم از نظـر 
اسـت. در ایـن بخـش تـالش شـده اسـت تـا نقـاط قـوت و ضعـف پژوهـش در کشـور جمع بنـدی شـود، زیـرا بـا 
کشـور را شناسـایی و بـرای اصـالح مسـیرهای  کنونـی پژوهـش در  شـناخت ایـن عوامـل می تـوان جهتگیـری 

کـرد. نادرسـت اقـدام 
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نقاط قوت پژوهش در کشور. 4-1
کشـور بسـیار چشـمگیر و دارای یکـی از  کّمـی مدرک هـای پژوهشـی در  کـه رشـد  نتایـج پیشـین نشـان داد 
کشـور ایـران در میـزان شـتاب  بیشـترین شـاخص های رشـد در جهـان اسـت. بـه روایـت پایـگاه اسـکوپوس، 
علمـی تولیـد مقالـه در سـال 1395 در رتبـه یـک جهانـی اسـت. ایـن نتایـج همچنـان بر جایگاه مناسـب ایران 
انتشـارات در زمینـه  کیـد دارد. جایـگاه  تأ تعـداد مدرک هـای پژوهشـی  از نظـر  کشـورهای جهـان  در میـان 
مهندسـی مکانیـک نسـبت بـه سـایر حوزه هـای علـوم فنـی و مهندسـی، علـوم انسـانی، هنـر و پزشـکی برتـر 
اسـت و بـا توجـه بـه نتایـج در سـطح جهانـی، کشـور ایـران در جایـگاه 14 قـرار دارد، در حالی کـه در کل علـوم، 
جایـگاه جهانـی ایـران 22 اسـت. شـاید دلیـل آن گسـترش دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی و همچنیـن ترویـج 
فرهنگ انتشـار مقاله پژوهشـی در میان دانشـجویان کشـور و حتی دانش آموختگان دانشـگاه ها برای کسب 
مشـوق ها یـا تسـهیالت ویـژه باشـد. شـاید کشـور ایـران جـزء معـدود کشـورهای جهـان اسـت کـه چـاپ مقالـه 

آی.اس.آی. در سـطح جامعـه اقدامـی فاخـر قلمـداد می شـود.
یـا بین المللـی و همچنیـن توسـعه  کنفرانس هـای ملـی  برگـزاری  بـر چـاپ مقـاالت پژوهشـی، در  عـالوه 
گرفتـه اسـت. حتـی در بعضـی  کشـور صـورت  کّمـی مناسـبی در سـطح  نشـریات علمـی و پژوهشـی پیشـرفت 
از فرایندهـا رشـد کّمـی بـدون برنامـه اتفـاق افتـاده، ولـی توسـعه کّمـی موجـب نهادینـه شـدن امـر پژوهـش در 

کشـور شـده اسـت.
 h آمـار ارائـه شـده در زمینـه کیفیـت مدرک هـای علمـی و پژوهشـی بیانگـر آن اسـت کـه از منظـر شـاخص
یـا تعـداد ارجاع هـا، رتبـه کشـور بسـیار مناسـب اسـت. کشـور ایـران از نظـر رتبـه شـاخص h در بـازه سـال های 
1996 تـا 2017 میـالدی در کلیـه علـوم در دنیـا در مقـام 42 اسـت کـه ایـن رتبه در حوزه فنی و مهندسـی 32 و 
در رشـته مهندسـی مکانیک 26 اسـت که نشـان می دهد انتشـارات علمی و پژوهشـی حوزه فنی و مهندسـی 
نسـبت بـه سـایر حوزه هـای پزشـکی، علـوم انسـانی و هنـر از نظـر کیفـی جایـگاه برتری دارد و رشـته مهندسـی 
مکانیک یکی از کیفی ترین بخش های مهندسـی در زمینه انتشـارات پژوهشـی اسـت. همین برداشـت برای 
تعـداد ارجاع هـای مقالـه نیـز درسـت اسـت و از نظـر تعداد ارجاع ها، رشـته مهندسـی مکانیـک دارای بهترین 

رتبـه اسـت کـه ایـن امـر بـا مراجعـه بـه شـکل های 6 و 7 قابل مشـاهده اسـت.
از یـک درصـد مقـاالت برتـر  کشـور  ایـران رشـد سـهم ایـن  کشـور  از نقـاط قـوت انتشـارات پژوهشـی در 
کشـور ایـران  کـه در سـال های اخیـر سـهم آن از ایـن انتشـارات رو بـه افزایـش بـوده اسـت؛ سـهم  دنیاسـت 
اسـت.  بـوده   22 حـدود  میـالدی   2017 سـال  در  آن  رتبـه  و  درصـد   3 بـه  نزدیـک  میـالدی   2017 سـال  در 
کـه  تعـداد دانشـمندان ایرانـی در سـطح یـک درصـد دانشـمندان برتـر جهـان هـر سـاله رو بـه افزایـش اسـت 
کار پژوهشـی آنهاسـت؛ در سـال 2017 میـالدی تعـداد دانشـمندان ایرانـی حائـز ایـن  کیفیـت  نشـان دهنده 

اسـت. بـوده  دانشـمند   207 رتبـه 
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نقاط ضعف پژوهش در کشور. 4-2
کشـور آشـکار  کیفـی ارجـاع بـر مـدرک بررسـی شـود، جنبه هـای دیگـر وضعیـت پژوهـش در  گـر معیـار  البتـه، ا
کل ارجاع هـای صـورت  کشـور رتبـه نازلـی دارد؛ ایـن معیـار بـرای  کیفـی ارجـاع بـر مـدرک در  می شـود. معیـار 
گرفتـه در بـازه 1996 تـا 2017 میـالدی بـر کل مدرک هـای پژوهشـی منتشـر شـده در همـان بـازه، عـدد 7/52 
کّمـی انتشـارات ایـران بسـیار مرتبـه  کـه نسـبت بـه رتبـه  کشـور داشـته  را بـرای  کـه رتبـه جهانـی 203  اسـت 
نامناسـب و غیرقابل دفاعـی اسـت. البتـه، در حـوزه فنی مهندسـی نسـبت بـه سـایر حوزه هـای پزشـکی، علوم 
انسـانی و هنر این رتبه بسـیار مناسـب تر و برابر 75 اسـت که رتبه رشـته مهندسـی مکانیک باز هم مناسـب تر 
کـه بـا  کیفـی ارجـاع بـر مـدرک جایـگاه مناسـبی نـدارد و نیـاز اسـت  کل، رتبـه معیـار  و برابـر 56 اسـت. امـا در 
سیاسـتگذاری مناسـب جایـگاه کشـور ایـران در رتبه سـنجی ایـن بخـش بهتـر شـود. افـت رتبـه ایـران در ایـن 
کّمـی مدرک هـای علمـی و پژوهشـی در کشـور ایـران بـاال و  کیفـی بـه دو دلیـل اسـت: 1. شـاخص رشـد  معیـار 
هـر سـاله به ویـژه در سـال های اخیـر تعـداد مقـاالت و مدرک هـای علمـی پژوهشـی رشـد چشـمگیری داشـته 
اسـت و بایـد یـک دوره مانـدگاری بـرای مقـاالت تعریـف شـود تـا در ایـن بـازه زمانـی مقـاالت مـورد توجـه سـایر 
پژوهشـگران در سـطح جهـان قـرار گیـرد؛ بدیهـی اسـت بعـد از آن می تـوان شـاهد ارجـاع به مقـاالت و افزایش 
معیـار تعـداد ارجاع هـا بـه مقـاالت بـود. 2. شـواهد نشـان می دهنـد کـه عامـل دیگری موجـب افت رتبـه ایران 
اسـت و آن هم این اسـت که مقاالت منتشـر شـده در کشـور در دو بخش تولید می شـوند: بخش اول مقاالت 
کشـور آنهـا را منتشـر می کننـد. امـا متأسـفانه، بخـش دیگـری از مقـاالت  کـه پژوهشـگران برتـر  کیفـی هسـتند 
کسـب  کـه اهدافـی چـون  از نظـر توسـعه بی رویـه تحصیـالت تکمیلـی توسـط پژوهشـگرانی تهیـه می شـوند 
گـون را دنبـال می کننـد. ایـن بخـش از مقـاالت در نشـریات بـا کیفیـت نـازل منتشـر  مشـوق ها و تسـهیالت گونا
گـر رشـد  کـه ا کـم اسـت و ایـن به معنـای آن اسـت  کـه قابلیت هـای اسـتنادی ایـن مقـاالت بسـیار  می شـوند 
کیفـی ارجاعـات بـر مـدرک علمـی  کّمـی مقـاالت بـدون برنامه ریـزی باشـد، می توانـد موجـب افـت شـاخص 

شـود.
بـه نظـر می رسـد کـه پژوهـش در کشـور از مرحلـه رشـد کّمـی بایـد بـه مرحلـه رشـد کیفـی وارد شـود و الزم 
اسـت کلیـه قانونگـذاران و سیاسـتگذاران توجـه کننـد کـه باید از مرحلـه توجه به کّمیت انتشـارات عبور کنند 
و توجه به کیفیت انتشـارات را مد نظر قرار دهند؛ فقط در سـایه این توجه اسـت که می توان انتظار داشـت 

رشـد پژوهش در کشـور در مسـیر درسـت قرار گیرد.
یکی دیگر از نقاط ضعف پژوهش در کشـور غفلت از همکاری های بین المللی اسـت. هر سـاله تعدادی 
کنفرانس هـا  ایـن  در  غیرایرانـی  افـراد  حضـور  حالی کـه  در  می شـود،  برگـزار  کشـور  در  بین المللـی  کنفرانـس 
بسـیار کـم اسـت. الزم اسـت کـه یکـی از برنامه هـای توسـعه پژوهـش در کشـور توجـه بـه فعالیت هـای گروهـی 
بین المللی باشـد که نیازمند سیاسـتگذاری در سـطح کالن اسـت، زیرا بخشـی از مسـئوالن به همکاری های 
بین المللـی بـا نـگاه تهدیـد می نگرنـد و بخشـی دیگـر توسـعه این گونـه همکاری هـا را الزم و از نیازهـای توسـعه 
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گفتمـان یکسـانی  کالن  کـه الزم اسـت در ایـن موضـوع در سـطح  پژوهـش و پیشـرفت دانشـگاه ها می داننـد 
جـاری شـود.

تشکر و قدردانی
ایـن مطالعـه در چارچـوب فعالیـت پژوهشـی کرسـی آینده پژوهـی مهندسـی مکانیـک و با پشـتیبانی صندوق 
کشـور )قـرارداد شـماره 46926/ص/95 مـورخ 1395/6/21( در شـاخه  حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوران 
مهندسـی مکانیـک فرهنگسـتان علـوم صـورت گرفتـه اسـت کـه جـا دارد مراتـب قدردانـی از این پشـتیبانی به 

عمـل آید.
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دانشـگاه 		 مکانیـک  مهندسـی  دانشـکده  اسـتاد  صفـاراول:  مجیـد  دکتـر 

صنعتـی امیرکبیـر )پلـی تکنیـک تهـران( هسـتند. ایشـان مـدارک کارشناسـی و 

کارشناسـی ارشـد خویـش را از دانشـگاه صنعتـی شـریف و مـدرک دکتـری را از 

کـرده و سـپس، بـه تدریـس در دانشـگاه  ENSAM فرانسـه اخـذ  دانشـگاه 

مکانیـک  مهندسـی  دانشـکده  ریاسـت  شـده اند.  مشـغول  امیرکبیـر  صنعتـی 

کنتـرل از سـال 1386  از سـال 1379 تـا 1381 و نیـز مدیریـت قطـب انـرژی و 

جملـه  از  اسـت.  بـوده  ایشـان  اجرایـی  مسـئولیت های  جملـه  از   1390 تـا 

کشـوری در سـال 1388  افتخـارات ایشـان انتخـاب بـه عنـوان اسـتاد نمونـه 

ایشـان در  کشـور در سـال 1398 اسـت. همچنیـن  آموزشـی  و اسـتاد سـرآمد 

سـال 1398 از سـوی انجمـن مهندسـان مکانیـک بـه عنـوان اسـتاد برجسـته 

برگزیـده شـدند. مقـاالت فـراوان از ایشـان در مجالت معتبر علمی چاپ شـده 

، سیسـتم های  و زمینه هـای پژوهشـی مـورد عالقـه وی انتقـال حـرارت دوفـاز

انـرژی اسـت. حرارتـی پیشـرفته و مدیریـت 
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دانشـگاه 		 مکانیـک  مهندسـی  دانشـکده  اسـتاد  اسـالمی:  محمدرضـا  دکتـر 

کارشناسـی  مـدرک  ایشـان  تهـران( هسـتند.  تکنیـک  )پلـی  امیرکبیـر  صنعتـی 

کارشناسـی ارشـد و  خویـش را از دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر تهـران و مـدارک 

دکتـری را از دانشـگاه لوئیزیانـا اسـتیت آمریـکا اخـذ کـرده و سـپس، بـه تدریـس 

کنفرانـس  اولیـن  ریاسـت  شـده اند.  مشـغول  امیرکبیـر  صنعتـی  دانشـگاه  در 

ایـن  سـوی  از  برجسـته  اسـتاد  درجـه  کسـب  مکانیـک،  مهندسـان  انجمـن 

انجمـن، کسـب عنـوان اسـتاد نمونـه کشـوری، چهـره مانـدگار و پژوهشـگر برتـر 

دانشـگاه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله افتخارات علمی ایشـان 

اسـت. در بیسـت و یکمیـن جشـنواره بیـن المللـی خوارزمـی، مـدال انیشـتین 

از جانـب یونسـکو بـه ایشـان اهـدا شـد. کتاب ها و مقـاالت متعددی از ایشـان 

منتشـر شـده و زمینه هـای پژوهشـی مـورد عالقه ایشـان المان محـدود، تنش 

کامپوزیتـی و مـواد مـدرج تابعـی اسـت. حرارتـی در سـازه ها و آنالیـز سـازه های 

نویـد زهتابیـان رضائـی: دانشـجوی دکتری رشـته مهندسـی مکانیک گرایش 		

امیرکبیـر  انـرژی در دانشـکده مهندسـی مکانیـک دانشـگاه صنعتـی  تبدیـل 

کارشناسی ارشـد  و  کارشناسـی  مدرک هـای  و  بـوده  تهـران(  تکنیـک  )پلـی 

از همیـن  را در رشـته مهندسـی مکانیـک در سـال های 1390 و 1392  خـود 

دانشـگاه اخـذ کـرده اسـت. ایشـان در سـال 2017 میـالدی بـه مرکـز تحقیقـات 

در  ک  آدامیـا کازمیـرز  دکتـر  آقـای  سرپرسـتی  بـه  الکترواسـتاتیک  کاربـردی 

انتقـال  افزایـش  خصـوص  در  و  پیوسـت  کانـادا  اونتاریـوی  وسـترن  دانشـگاه 

جـرم و حـرارت بـه وسـیله الکتروهیدرودینامیـک مطالعـه کـرد. ایشـان از سـال 

1393 بـه عضویـت بنیـاد ملـی نخبـگان درآمده و دو بار برنـده جایزه تحصیلی 

ویـژه دانشـجویان دکتـری شـده اسـت. زمینه هـای تخصصـی پژوهشـی مـورد 

، دینامیـک سـیاالت  عالقـه ایشـان الکتروهیدرودینامیـک، جریان هـای دوفـاز

محاسـباتی، افزایـش انتقـال جـرم و افزایـش انتقـال حـرارت اسـت.

را 		 خـود  ارشـد  کارشناسـی  و  کارشناسـی  مـدرک  نهاوندیـان:  محمدحسـین 

در رشـته مهندسـی مکانیـک بـه ترتیـب در دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران و 

کنون دانشـجوی دکتری در رشـته مهندسـی  دانشـگاه تهران اخذ کرده و هم ا

زمینه هـای  جملـه  از  هسـتند.  امیرکبیـر  صنعتـی  دانشـگاه  در  مکانیـک 

محاسـباتی،  سـیاالت  دینامیـک  بـه  می تـوان  ایشـان  عالقـه  مـورد  پژوهشـی 

کـرد. اشـاره  ناپایـداری جریـان  آنالیـز  و  رئولـوژی سـیاالت حفـاری 




