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اساس رباصفهان بررسي توليدات علمي دانشگاه پيام نور استان 

 1(ISIهاي پايگاه اطالعاتي آي.اس.آي) داده
 

  3رحیم علیجانی، 2مهري شهبازي
 چکیده
اين پژوهش بررسی توليدات علمی اعضای هيأت علمی دانشگاه پيام نور استان اصفهان هدف  هدف:
 شد.بامی

فيلد در ( Payam* OR PNU ) ها پس از جستجوی عبارت هبه منظور گردآوری داد روش شناسی:
مورد بررسی قرار  Wordافزار  در نرمبصورت دستی آدرس پايگاه اطالعاتی آی.اس.آی، نتايج، مجدداً 

های به دست آمده  های پيام نور استان اصفهان تفکيک گرديد. رکورد و مدارک مربوط به دانشگاه گرفت
 ژوهش حاضر را تشکيل داد. از اين بررسی جامعه آماری پ

 اصفهانمدرک از پژوهشگران دانشگاه پيام نور  47تعداد  بررسی تا تاريخکه  دادها نشان  يافتهها: یافته
مدرک بصورت انفرادی و مابقی  1تنها توليد شده  مدرک  47در اين پايگاه به ثبت رسيده است. از 

 ت بين المللی می باشد.مشارکمدرک دارای   60بصورت گروهی انجام گرفته و 
عودی را صسيری  1060اصفهان تا سال روند توليدت علمی پژوهشگران دانشگاه پيام نور  گیري:نتیجه

 به خود اختصاص داده است. مدرک  94شيمی با بيشترين موضوعات پژوهشگران را  و پيموده است

 ، استان اصفهانآی.اس.آیعلمی، دانشگاه پيام نور، پايگاه اطالعاتی  توليداتها: كلیدواژه

                                                 

 نور انجام شده است. اين مقاله مستخرج از پژوهشی است که با حمايت مالی دانشگاه پيام. 1

نور، جمهوری اسالمی ايران و دانشجوی  شناسی، دانشگاه پيام مربی،گروه علم اطالعات و دانش .1

. پست شناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز )نويسنده مسئول( و دانش دکتری رشته علم اطالعات

  shahbazi@pnu.ac.ir-Mehriالکترونيکی: 

دانشجوی دکتری  نور، جمهوری اسالمی ايران اری و اطالع رسانی، دانشگاه پياممربی،گروه کتابد .9

 شناسی دانشگاه پيام نور مشهد نشرشته علم اطالعات و دا

 

mailto:Mehri-shahbazi@pnu.ac.ir
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 مقدمه 
توسعه يافتگی و عقب ماندگی يکی از بحثهای بنيادی و ضروری در مطالعه جوامع امروزی 

به پيشررفتهای  توسعه يافتگی که عليجانی و کرمی در اين ارتباط معتقداً  در ابعاد مختلف است 

ی به دانش فنی موجرب  مادی و دستاوردهای فنی و تکنولوژيکی کشورها تعبير می شود. دستياب

هرای رفيرع    انرد قلره   گردد و کشورهايی که توانسرته  استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود می

)عليجانی، کرمی،  آورند، برتری خود را از اين طريق به اثبات رسانده اند.  دانش را به تسخير در

6904 .) 

کنرد و تأکيرد    و دانش اشراره مری  پايا نيز در اين مورد به توسعه جوامع در پی افزايش علم 

جمعيت جهان در حرال فزونری اسرت، بطروری کره       کند که در اين راستا بايد توجه داشت، می

و  دبرسر  1015ميليارد در سال  0.5به  6333ميليارد در سال  1انتظار می رود جمعيت جهان از 

رای ادامره حيرات   دستيابی به فناوريهای نوين در جهت کشف منابع انرژی جديد و مورد نياز بر 

ايجاد تحوالت بنيادی در عرصره هرای اقتصرادی، اجتمراعی،     بشر غير قابل چشم پوشی است. 

فرهنگی، سياسی و غيره نياز به تحقيق، پرژوهش و ابتکرار دارد ترا بتروان در سرايه آن ارتبراط       

اگرر علرم و تکنولروژی     "صحيح ميان عناصر و ابعاد مختلف شکوفايی در جامعه ايجراد کررد.   

م عمده ای در تحقق توسعه دارند، فرايند نوآوری نيز سهم عمده ای در رشد بهينره علرم و   سه

 (.6909)پايا،  "تکنولوژی و به تبع آن در تحقق توسعه دارد

ارتباطات علمی پژوهشگران در سراسر در موارد مختلف تبادالت و شريفی معتقد است 

د، يرد تا ميزان توليگ یالعه قرار مجهان  با چاپ مقاالت علمی در مجالت مختلف مورد مط

ای خاص نمايان شود و بتوان از آن جهت  رشد و توسعه علم در هر کشور و يا رشته

های بررسی  برداری کرد. يکی از شيوه سياستگذاری در نظام آموزشی و پژوهشی کشور بهره

ژوهشی که با بررسی مقاالت پ است، یوضعيت کلی پژوهش، استفاده از مطالعات کتابسنج

گيرد. در اين مطالعات اندازه گيری کمی از توليدات  منتشر شده در نشريات علمی صورت می

های هر کشور، هر نهاد،  علمی به عمل می آيد تا حدودی مشخص نمايد که فراوانی پژوهش

را برای پژوهش  يیها هر رشته علمی و هر فرد و روند آن چگونه است، پژوهشگران چه زمينه

مورد غفلت واقع شده است، چه کسانی و چه نهادهايی و  يیها گزيند و چه زمينه خود بر می
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گردد، و  های مالی می ها حمايت دهند، تا چه حد از اين پژوهش ها را انجام می در کجا پژوهش

 ( 6901،یفيها چه اثرگذاری بر محيط علمی دارد. )شر اين پژوهش

ای موضوعی و استفاده پژوهشگران از منابع ه زمينه ۀد سريع پايگاههای اطالعاتی در همرش

های خود، اهميت مطالعات سنجشی جهت پی بردن به  موجود در اين پايگاهها در پژوهش

 .دهد بيشتر نشان مینقش و جايگاه محققان هر کشور در توليد علم در موضوعات مختلف را 

و ارتقرا  جايگراه    نقش سازنده دانشگاهها در توليد علرم همچنين توجه به مطالب فوق و با

ميزان فعاليتهای پژوهشی دانشگاه پيرام  شده تا سعی حاضر کشور در سطح جهانی، در پژوهش 

هرای پايگراه اطالعراتی آی.اس.آی( مرورد مطالعره       المللری)داده  در سطح بيناستان اصفهان نور 

)سرطح   ISIگيرد تا روشن شود عملکررد اعضرا  هيرأت علمری ايرن دانشرگاه در پايگراه         قرار

ی بعنروان يکری از دانشرگاهها   اسرتان اصرفهان   است. دانشگاه پيام نرور   المللی(، چگونه بوده ينب

. اسرت  شرناخته شرده  نسانی مورد نياز کشرور  ا سابقه در تحقيقات و آموزش نيرویبرجسته و با 

ها از مراکز عمده توليد علم در کشور می باشد، بنابراين محاسبه توليرد   بديهی است که دانشگاه

هرای گونراگون علمری در     ترين فعاليتهای انجام شرده در شراخه   ين مراکز و بررسی عمدهعلم ا

تواند در جهت شناخت ميزان فعاليتهای علمی صورت گرفته در هرحوزه علمی و  ها می دانشگاه

حاضرر  در پرژوهش  اين اساس  ميزان تأثير گذاری اين فعاليتها در سطح کشور راهگشا باشد. بر

بره   اسرتان اصرفهان  روند رشد توليدات علمی در دانشگاه پيام نور بررسی  شده است تا باسعی 

برر اسراس داده هرای     دانشرگاه پيرام نرور در ايرن اسرتان     سنجش توليدات علمی پژوهشرگران  

رفته و از اين طريق کميت اطالعات توليد شده مورد سنجش قرار گ وآی.اس.آی پرداخته شود 

 .شود عملکرد دانشگاه مورد نظر ارزيابی

هر چند کيفيت آموزش، تعرداد اعضرا  هيرأت علمری و دانشرجويان، وسرعت دانشرگاهها،        

ارزيرابی  امرا  المللی و .... از مالکهای ارزيابی و رتبه بندی دانشگاهها هستند  دريافت جوايز بين

توليدات علمی از طريق مطالعات علم سنجی بعنوان يکری از مهمتررين مالکهرای رتبره بنردی      

(. اين ارزيابی الزم اسرت بطرور   6904)عليجانی، کرمی،  .استفاده قرار می گيرددانشگاهها مورد 

مداوم و مستمر و در ادوار مختلف صرورت گيررد، ترا از ايرن رهگرذر نقراط ضرعف و قروت         

دورنمرايی   ،اينگونه تحقيقات با بررسی وضع موجود و عوامل بالقوه دانشگاهها مشخص گردد.

توانرد بعنروان مالکری بررای تخصريص بودجره،        میداده و از فعاليتهای علمی کشور را بدست 
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های آينده مورد استفاده قرار گيرد و نيرز   گيری ريزی، تعيين استراتژيها و تصميم بندی، برنامه رتبه

بنابراين، در اين مقاله هدف ايرن اسرت کره     ثر باشد.ؤدر ايجاد رقابت بين دانشگاههای کشور م

نها، گروههای آموزشی ذينفع، محملهای مرورد اسرتفاده   روند رشد توليدات علمی، موضوعات آ

و ساير عوامل تأثير گذار در توليدات علمری پژوهشرگران دانشرگاه پيرام نرور اسرتان اصرفهان        

 مشخص شوند.

 

 سؤاالت پژوهش
 :استپاسخگويی به سؤاالت زير ضروری ، در پژوهشجهت دستيابی به اهداف ذکر شده 

بره چره    استان اصرفهان دانشگاه پيام نور  هشگرانپژوروند رشد توليدات علمی توسط  .6

 صورت می باشد؟

برر اسراس موضروع هرای      استان اصفهان دانشگاه پيام نور پژوهشگرانتوليدات علمی  .1

 مورد پژوهش به چه صورت می باشد؟

در .آی سعلرم را در پايگراه اطالعراتی آی.ا    کدام گروههای آموزشی بيشرترين توليرد   .9

 اند؟ داشته استان اصفهان

توليردات علمری خرود را بيشرتر در کردام       استان اصفهان دانشگاه پيام نور ژوهشگرانپ .7

 مجالت به چاپ رسانده اند؟

بيشتر به چه زبانهايی بروده   استان اصفهاندانشگاه پيام نور  پژوهشگرانتوليدات علمی  .5

 است؟

بره چره صرورت مری      دانشگاه پيام نور اسرتان اصرفهان   پژوهشگرانمشارکت گروهی  .1

 ؟باشد

به چره صرورت مری     استان اصفهاندانشگاه پيام نور  پژوهشگرانشارکت بين المللی م .4

 باشد؟

 چه کسانی می باشند؟ استان اصفهاندانشگاه پيام نور در  پژوهشگرانفعالترين  .0

چگونره   در توليد علمیاستان اصفهان  واحدهای تابعه دانشگاه پيام نورو  مراکزنقش   .3

 است؟
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 وهششناسی پژ روشجامعه آماري و 

کليه مدارک نمايه شده مربوط به پژوهشرگران دانشرگاه پيرام    پژوهش حاضر جامعه آماری 

وب آو آی اس آی  کره در پايگراه اطالعراتی    6آی.اس.آیبرا درجره علمری     استان اصفهان نور

 نمايه شده است. 1ساينس

ا به ايرن منظرور ابترد   است.  شدهگردآوری سنجی  علماز روش با استفاده پژوهش ی داده ها 

 Payam* OR ) عبرارت  ،آدرساطالعاتی آی.آس.آی در گزينه  در پايگاهدر قسمت جستجو 

PNU ) جسرتجو صرورت گرفرت   استفاده از هري  محدودکننرده ای  و سپس بدون شد تايپ ،، 

نرور   ران دانشگاه پيرام پژوهشگ خروجی مربوط به اين جستجو کليه پژوهشهای ثبت شده توسط

  نشان می داد.عنوان  6531را  1066 دسامبر 61تا تاريخ جستجو يعنی 

سپس مدارک به وسيله موتور تحليل موجود بر روی پايگاه مورد تجزيه و تحليل قررار داده  

سسه، سال، نويسرندگان، قالرب مردارک، نشرريات،     ؤشد مدارک براساس موضوع، دانشگاه يا م

توليردات علمری    مشارکت بين المللی و موارد ديگر مورد بررسی قرار گرفت امرا جردا نمرودن   

به وسيله اين موتور جستجو مقدور نبود، اين کرار بره صرورت     استان اصفهان دانشگاه پيام نور 

دستی صورت گرفت؛ از آنجا که مدارک ارسالی محققان کشورمان به صورت يکدست ارسرال  

از نگرديده بود در اين موارد دقت گرديد تا اطالعات به طور دقيق استخراج گردد مثال بسياری 

دقرت الزم در ايرن مروارد صرورت     برود و   در اين پايگاه تايپ شدههای متفاوت  امال با اسامی 

 گرفت.  

مرورد   wordکليه فايلهای مربوط به پيرام نرور در نررم افرزار     جلوگيری از اشتباه به منظور 

 Esfahanو   Isfahanبررسی قرار گرفت. اين بار از طريق گزينه جسرتجو کليرد واژه هرای    

جداگانه جستجو شده و برای آن يک فايل جداگانره در نظرر گرفتره شرد. پرس از اتمرام       بطور 

عمليات جستجو هر دو فايل يکی شد و نتايج حاصل از اين جستجو کره بره نسربت جسرتجو     

بصرورت  جهت تکميل پژوهش حاضر عنوان را نشان می داد،  47و تعداد های قبلی کاملتر بود 

بطرور  پژوهشرهايی کره   در آخر بايد توجه داشت کره   گرفت.مورد تجزيه و تحليل قرار دستی 

                                                 
1. ISI  
2. ISI Web of Science 
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آمرار  مشترک توسط دو يا چند پژوهشگر دانشگاه پيام نور استان اصفهان تدوين شرده برود در   

امرا در  شرد  پژوهش حاضر يرک توليرد علمری در نظرر گرفتره      مربوط به پژوهشهای استان در 

نويسندگان در نظر گرفتره   ک تکتبرای پژوهش نويسندگان، آن  مربوط به پژوهشهایمحاسبه 

 شد.

 

 مروري بر مبانی نظري پژوهش

-ای طوالنی میاستفاده از پيشينه های علمی برای مقايسه فعاليت های علمی دارای سابقه

مدارک مربوط به آناتومی را که بين ،  6زليکه کول و ا زمانیگردد،  باز می 6364باشد و به سال 

بودند مورد بررسی قرار دادند. روشی که اين دو پژوهشگر   همنتشر شد 6010تا  6579های  سال

ها و مقاالت مجالت در اين زمينه  به کار گرفتند ساده بود و شامل شمارش تعداد عناوين کتاب

، پژوهشگری با نام 6319(. در سال 6364،زليکول و ا) بندی آنها از نظر کشور بود و گروه

 را انجام داد 6369تا  6306های علمی بين سال های  هالمللی پيشين ، تحليل فهرست بين1هيوم

پيشينه های  6314در سال  9شده، گراس و گراسذکر (. در ادامه پژوهش های 6319هيوم، )

گراس و گراس، انجام دادند ) 7علمی را از طريق تحليل استنادی مجله جامعه آمريکايی شيمی

پيشينه های علمی و عمدتا شمارش آنها  (. بهرحال نگارش اين دسته از آثار که با برسی6314

5نمايه استنادی علوم"انجام می شد تا پيدايش 
سسه اطالعات علمی ؤتوسط م 6319در سال  "

(ISI)  سال پيدايش نمايه استنادی علوم، مطالعات علم سنجی  50ادامه داشت. طی نزديک به

به زبان انگليسی  "یعلم سنج"مجله  6340در مجالت مختلف به چاپ رسيده است.  در سال 

شد.  ای ويژه برای خود می های سنجشی دارای مجله منتشر شد. اين نخستين بار بود که حوزه

 کنفرانسی نيز در همين زمينه پا به عرصه وجود گذاشت.  6304ده سال بعد يعنی در سال 

مطالعات سنجش کمی، و خصوصا در اين ميان کتابسنجی و علم سنجی که از بقيه 

شود. در  المللی انجام می ای و بين ای، ملی، منطقه های مؤسسه باشد، در حوزه ر میت قديمی

                                                 
1 Cole & Eales 

2 Hulme 
3 Gross & Gross 

4 Journal of the American Chemical Society 

5 Science Citation Index (SCI) 
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کنند تا کشورها يا مؤسسات موجود در  المللی علم سنجی، پژوهشگران سعی می مطالعات بين

کشورهای مختلف در يک حوزه وسيع را با هم مقايسه و مورد برتر را معرفی کنند. در 

ها در  جی، گروهی کوچک يا نسبتاً کوچک از مؤسسات و دانشگاهسن ای علم مطالعات منطقه

ی را سنج شوند. به همين ترتيب، محدودترين مطالعات علم الملل با هم مقايسه می عرصه بين

ای بيان نمود که در آن توليدات علمی افراد در يک دانشگاه يا  می توان مطالعات درون مؤسسه

 شوند.  ايسه میمؤسسه علمی و از اين قبيل با هم مق

در پژوهش حاضر، توليدات علمی دانشگاه پيام نور استان اصفهان در پايگاه اطالعاتی آی. 

است. اين پژوهش که در دانشگاه پيام نور استان اصفهان در  اس. آی مورد بررسی قرار گرفته

لعات هايی است که چنانچه گفته شد، در حوزه مطا باشد، در ادامه پژوهش نوع خود اولين می

شود. به اين ترتيب با انجام اين پژوهش و  الملل و داخلی انجام می سنجش کمی در عرصه بين

توان جايگاه هر کدام از  ها می مقايسه آن با مطالعات مشابه در دانشگاه پيام نور ساير استان

 های پيام نور استانی را مشخص نمود.  دانشگاه

 

 پیشینه پژوهش 

کشرور در جامعره هرای    و خارج پژوهشهای مشابهی در داخل  بررسی ها نشان می دهد که

 آماری متفاوت انجام شده که در اين بخش به بعضی از آنها اشاره خواهد شد:

( در پژوهشی، ميزان توليد علم اعضا  هيأت علمی دانشگاه پيام نرور مرکرز   6900عليجانی)

د که دانشگاه پيام نور به طرور  نشان دا مزبور يافته های پژوهشفارس را مورد بررسی قرار داد. 

کره از   اسرت  مدرک توليرد نمروده   701در پايگاه اطالعاتی آی.اس.آی  1003کلی تا پايان سال 

مدرک تا پايان ماه آگست از پژوهشگران دانشگاه پيام نور فارس در اين پايگراه   اين تعداد 

از نظرر مشرارکت   . شرند کليه مدارک توليد شده به زبان انگليسری مری با  و  به ثبت رسيده است

بوده کره  المللی  نها دو مدرک دارای مشارکت بينتتوليد شده مدرک  61المللی از  گروهی و بين

بيشترين موضوعات پژوهشرگران را فيزيرک    .با يک نويسنده اهل ترکيه توليد شده استهر دو 

ه هرای علروم   با آنکه در دانشگاه پيام نور فارس اکثر رشرت و مدرک به خود اختصاص داده  0با 

 .است باشد حتی يک مدرک هم در اين زمينه توليد نشده انسانی داير می



 2332، پائیز و زمستان 2. سال پنجم، شماره مطالعات كتابداري و علم اطالعات             110

 

( در تحقيق خود به بررسی توليدات علمی دانشگاههای ايرانی در 6904بينش و مقصودی )

اند. بر اساس نتايج بدست آمده دانشگاه  پرداخته ISIبر اساس پايگاه  1001-1001سالهای 

کی تهران، دانشگاه صنعتی شريف، دانشگاه تربيت مدرس تهران و تهران، دانشگاه علوم پزش

 Phosphors, Sulfur, Silicon andدانشگاه شيراز دارای رتبه اول تا پنجم بوده اند. مجله 

the Related Elements""  بيشترين مدارک منتشر شده دانشگاههای ايران را به چاپ

بوده و بيشترين فراوانی مربوط به تأليف رسانده است. بيشترين توليدات در موضوع شيمی 

% مدارک به زبان انگليسی بوده و نويسندگان ايرانی بيشترين 36/33%( بوده است. 19/00مقاله )

 همکاری علمی در تأليف آثار را با نويسندگان آمريکايی و کانادايی داشته اند.

يدات علمی ( در پژوهشی به بررسی وضعيت تول6901تصويری قمصری و جهان نما )

پرداخته اند. نويسندگان به اين نتيجه  6907-6940پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در سالهای 

%( اين پژوهشکده مقاالت کنفرانس داخلی و 9/01می رسند که بيشترين توليدات علمی )

% آن به نشريات و مقاالت کنفرانسهای داخلی تعلق 40خارجی بوده است که از اين مقدار 

% به صورت همکاری علمی بين دو يا سه 6/50% توليدات به صورت تأليف و 4/34دارد. 

و  6946و کمترين توليدات درسالهای  6901نويسنده بوده است. بيشترين توليدات در سال 

بوده است. با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون ارتباط معنی داری بين مدرک  6941

محققان عمده ترين موانع و مشکالت خود در  شود و تحصيلی و توليدات علمی ديده نمی

توليدات علمی را وجود موانع برای شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی، طوالنی بودن 

 روند تصويب آثار و کمبود وقت مطرح کرده اند. 

را مورد  1001مشارکت ايران در توليد علم جهانی در سال  ،( درپژوهشی6905صبوری)

که در اين سال تعداد اسناد علمی  دهد مینشان  او يافته های پژوهش است.بررسی قرار داده 

و در  61و در علوم انسانی و هنر  635، در علوم اجتماعی  1139نمايه شده ايران در علوم پايه 

های تهران و علوم پزشکی تهران و صنعتی شريف به  است.دانشگاه بودهمقاله  1416مجموع 

علمی رتبه های اول تا سوم توليد علم کشور را به خود سند  716، 511، 437ترتيب با 

 اختصاص داده است.

يافتره  انرد.   پرداختره  1005( به بررسی توليد علم ايران در سرال  6905صبوری و پورساسان)

سسره اطالعرات   ؤدر اين سال بر اساس نمايه های ايران در متوليد علم  دهد آنها نشان میهای 
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و در  66، و در علوم انسرانی و هنرر   115، در علوم اجتماعی 5719علمی آمريکا، در علوم پايه 

اساس اين پژوهش صرف نظر از کشور ترکيره، ايرران در برين     بر .مقاله می باشد 5540مجموع 

بيش از سری درصرد    و کشورهای مسلمان و همسايه رتبه نخست توليد علم جهانی را داراست

دانشگاههای علروم پزشرکی در توليرد علرم      توليد علم کشور متعلق به رشته شيمی است. سهم

 کشور در اين سال بيست و هشت درصد بوده است .

( بره بررسری مشرارکت علمری کتابرداران ايرانری در سرطح        6905نوروزی و عليمحمدی )

کيد بر مقاله های مندرج در نمايه استنادی پرداخته اند در اين پژوهش کره بررای   أالمللی با ت بين

سنجی استفاده شده است جامعه آماری شامل مقاله های منتشر  روش کتاب گردآوری داده ها از

هرا و   که با نام ايران و با درج دانشرگاه  باشد میرسانی  شده توسط متخصصان کتابداری و اطالع

ميالدی در نمايه استنادی تهيره   1001تا سپتامبر  6346های ايرانی در فاصله بين سالهای  سازمان

داد کره   های ايرن پرژوهش نشران    اند. يافته عات علمی آمريکا نمايه شدهسسه اطالؤشده توسط م

بيشتر از زنان بوده و مقاالت انفرادی نيرز بيشرتر از گروهری مری     در توليد علم مشارکت مردان 

مقراالت  مجموعره  در  1001 تا 1007سالهای در کتابداران ايرانی توسط بيشترين مقاالت  .باشد

مقاله در رتبه اول و دانشگاه اهواز برا   60دانشگاه شيراز با توليد  و ندا هيدالمللی به چاپ رس بين

 دارد. مقاله در رتبه دوم قرار 0توليد 

بررسی وضعيت توليد  "( در پايان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان 6909باوی )

به  "( 6910-6901اطالعات علمی توسط اعضای هيأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت )

، 6901-6910د رشد توليدات علمی اعضا  هيأت علمی اين پژوهشگاه در سالهای بررسی رون

گرايشات موضوعی، تأثيرات استفاده از شبکه اينترنت، انواع مدارک توليد شده، پروژه های 

پردازد. در طول اين سالها  تحقيقاتی پايان يافته و پايان نامه های هدايت و مشاوره شده می

 %1/9% پروژه تحقيقاتی خاتمه يافته، 1/77مقاله،  %1/51شده است که اثر علمی توليد  9631

/% کتاب بوده است. از نظر توزيع پراکندگی اعضا  هيأت علمی بيشترين تعداد در 7پايان نامه و

پژوهشکده اکتشاف و توليد و کمترين تعداد در مرکز تحقيقات پوششی مشغول هستند. روند 

 است.ثابت بوده  6944افزايشی بوده، بعد از سالهای  6944 ات 6914رشد توليدات در سالهای 

درصد اطالعات علمی توليد شده به صورت گروهی بوده و بيشترين گرايشات در سه  30

 موضوع پتروشيمی، مهندسی شيمی و مخازن هيدروکربوری بوده است.
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نشگاه بررسی وضعيت توليد اطالعات علمی توسط اعضای هيأت علمی دابه ( 6943آبام )

عضو هيأت  796. جامعه پژوهش وی پرداخت  "6950-6940شهيد چمران طی سالهای 

نفر  900%( را زنان و 09/66نفر) 56از اين تعداد بود. دانشکده  66گروه و  70علمی در قالب 

به دليل  6919الی  6950در سالهای نتايج او نشان داد که  .دادند%( را مردان تشکيل 64/00)

قوع انقالب اسالمی و جنگ تحميلی توليد اطالعات کاهش يافته يا متوقف شده همزمانی با و

 1610مدرک علمی توليد شده است که شامل  9759در مجموع  6940الی  6919در سالهای و 

درصد از مدارک  66/10است.  پايان نامه بوده 449طرح پژوهشی و  101کتاب،  197مقاله، 

 13درصد از مدارک توسط  03/96گروه و  66علمی علمی توليد شده توسط اعضای هيأت 

گروه در حوزه علوم کشاورزی و  5گروه پرتوليد  66گروه ديگر توليد شده است. از 

گروه در حوزه علوم پايه و يک گروه در حوزه  1گروه در حوزه علوم تربيتی،  9دامپزشکی، 

مقاله در نشريات داخلی و   6054مقاله ارائه شده،  1671علوم انسانی قرار دارد. ازمجموع 

درصد از  15/99های داخلی و خارجی ارائه شده است.  مقاله در گردهمايی 6005خارجی و 

 است. شده  درصد به صورت انفرادی تهيه 95/11مدارک علمی به صورت گروهی و 

( در پژوهشی به بررسی توليد مقاالت ايرانيان در زمينه علوم پايه برا هردف   6943انصافی )

پرداختنرد.   6334-6339ش ميزان حضور ايرانيان در نمايه نامه استنادی علروم در سرالهای   سنج

دهم درصد از توليرد مقراالت علروم پايره      نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان می دهد يک

درصرد( در   0/51هرای علمری ايرانيران )    جهان به ايران اختصاص دارد. بيش از نيمی از فعاليت

ت علوم پايه بوده است که از بين رشته های مختلف علوم پايه، رشته شيمی با زمينه توليد مقاال

ترين تعداد مقاالت علروم پايره را بره     درصد از کل توليد مقاالت علوم پايه، بيش 19/55داشتن 

 دهد. خود اختصاص می

مطالعه وضعيت کمری توليرد اطالعرات علمری      "( پايان نامه خود را با عنوان 6945بيگلو )

( در 47-14علمی دانشگاه علوم پزشکی و خردمات بهداشرتی و درمرانی تبريرز )     تأای هياعض

عضرو هيرأت علمری     917او کره در برين    ی پژوهشها يافتهدانشگاه تربيت مدرس ارائه نمود. 

از نظر توزيع پراکندگی اعضا  هيأت علمی، که  دادنشان ، دانشگاه علوم پزشکی تبريزانجام شد

درصرد آنهرا    11نظرر مردرک تحصريلی    بوده که از به دانشکده پزشکی  مربوط، بيشترين تجمع

عنوان کل منابع اطالعاتی )کتاب، مقالره و طررح تحقيقراتی(     1611. از اند بودهاستاديار و باالتر 
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درصد در قالب  94درصد در قالب کتاب،  4ت علمی اين دانشگاه  توليد شده توسط اعضا  هيأ

بيشرتر تحقيقرات در طرول ايرن مردت       وب مقاله ارائه شرده  درصد درقال 51طرح تحقيقاتی و 

 بصورت انفرادی صورت گرفته است. 

( از گروه علوم کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه پريتوريا در آفريقای 1001) 6جاکوبز

جنوبی، تحقيقی در مورد توليدات علمی دانشگاههای منتخب در آفريقای جنوبی داشته است. 

ترين نويسندگان، مجالت و دانشگاههای تحقيقاتی آفريقای جنوبی را نشان اين تحقيق پرتوليد

می دهد. کميت و کيفيت مقاالت توليد شده در اين دانشگاهها از طريق مطالعات علم سنجی 

% از 00/70دهد چهار نويسنده پرتوليد و پراستناد  مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج نشان می

رشته شيمی نتايج پژوهش آنها همچنين نشان داد که اند.  کل توليدات را به خود اختصاص داده

% نيز از گروههای پرتوليد 70/4% و زيست شناسی با 70/4%، پزشکی با 11%، فيزيک با 94با 

 اند.  اين دانشگاهها بوده

تحقيقی در مورد توليدات علمی اعضا  هيأت علمی  9نشگاه تنسی( در دا1001) 1کارپر

انجام  6335-6333در دانشکده روانشناسی در سالهای  7(APAانجمن روانشناسی آمريکا )

ند ا داده است. مقاالت توليد شده، پراکندگی موضوعی و مجالتی که اين آثار را به چاپ رسانده

ثرترين )اثربخش ترين( برنامه های ؤنتايج بدست آمده: ماند. بر اساس  مورد ارزيابی قرار گرفته

لف و چه از جنبه تعداد انتشارات مورد ارزيابی ؤاز نظر اعتبار م چه های روانشناسی دانشکده

قرارگيرند نتايج يکسانی را بدست خواهد داد. اعضا  هيأت علمی دانشکده روانشناسی بيشتر 

اين اند تا مجالت غير روانشناسی، با  منتشر کرده آثار خود را در مجالت روانشناسی دانشکده

تعداد قابل توجهی از مقاالت در مجالت غير روانشناسی دانشکده وجود دارد. بيشتر ، وجود

آثار توليد شده خارج از مجالت سنتی و با تمرکز بر موضوعاتی همچون رفتار، ارزيابی، 

روانشناسی بالينی کودکان به  آموزش، روانشناسی اعصاب، آموزشهای خاص، روانپزشکی و

چاپ می رسند، همچنين اعضا  هيأت علمی دارای مقاالت و انتشارات حرفه ای در قالب 

 تحقيقات توصيفی بودند.

                                                 
1. Jacobs 

2. Carper 

3. Tenneessee university  

4. American Psychological Association 
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 بحث و بررسی

های مربوط به سؤاالت پژوهش، هر کدام  پس از دکر يافته شدهدر اين بخش پژوهش سعی 

با پژوهشهای مشابه در اين اهداف پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در چارچوب 

 .زمينه مقايسه گردد

مربروط بره   توليرد علمری    6531برين   پژوهش حاضر نشان داد کره از يافته های حاصل در 

عنوان مربوط به پژوهشگران استان  47دانشگاه پيام نور در پايگاه اطالعاتی آی. اس. آی، تعداد 

بيشترين در اين پايگاه به ثبت رسيده است و ه که بود 1066تا  1001های سال در فاصلهاصفهان 

عنروان( و  16) 1060نور استان اصفهان در سرال   توليدات علمی پژوهشگران دانشگاه پيامتعداد 

 )يک عنوان( بوده است. 1001و  1007کمترين آن در سال 

نشان داد که توليد علم دانشگاه پيرام نرور اصرفهان برر اسراس       يافته های پژوهشهمچنين 

 ،عنروان( 61) ، زيسرت شناسری  عنروان(  94) پايگاه اطالعاتی آی اس آی در موضوعات، شيمی

کرامپيوتر و   ، رياضری، عنروان( 7)  کشراورزی ، عنوان( 1) مواد و متالوژی عنوان(،0زمين شناسی )

در برين  باشرد.   مری )يرک عنروان(    کتابرداری و اطرالع رسرانی   عنروان( و   1فيزيک هرر کردام )  

 94شريمی برا    موضروع بيشترين توليد علم در پژوهشگران دانشگاه  موضوعات کار شده توسط

 کتابداری واطالع رسانی با يک عنوان صورت گرفته است. موضوععنوان و کمترين آن در 

( در 6904توسرط بيرنش و مقصررودی )  هرای بره دسررت آمرده     هرای حاضرر بررا يافتره    يافتره 

( در بررسری  6943ران، انصرافی ) ( در بررسی توليد علرم اير  6944های ايران، صبوری ) دانشگاه

هرای   ( در بررسی توليردات علمری دانشرگاه   1001توليد علم ايرانيان در زمينه علوم و جاکوبز )

( بيشرترين توليرد   6904منتخب آفريقای جنوبی مطابقت دارد. اين درحالی است که عليجرانی ) 

 کرده است. علم دانشگاه پيام نور استان فارس را درموضوعات مربوط به فيزيک عنوان

عنروان(   94) گرروه شريمی برا   کليره گرايشرهای   کره  داد يافته های پژوهش نشران  همچنين 

  اند. نور استان اصفهان داشته بيشترين توليد علم را در دانشگاه پيام

انسرانی در   اينطور به نظر می رسد که اين آمار با توجه به تعداد زيادی از رشته هرای علروم  

نور استان اصفهان بسريار نراچيز مری باشرد. اگرچره نترايج        های پيام حال اجرا در سطح دانشگاه

(، صربوری  6905(، صبوری )6900حاصله از اين گزينه با نتايج به دست آمده توسط عليجانی )

 .(  مطابقت دارد6943(، انصافی )6905و پورساسان )
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م شرده در  با توجه به اينکه بررسی حاضر بر روی توليدات علم مربوط به پژوهشهای انجرا 

هرای   باشرد، بنرابراين کليره يافتره     دانشگاه پيام نور اصفهان در پايگاه اطالعراتی آی اس آی مری  

به جز دو مورد که مقاله ارائره شرده در سرمينار     و به زبان انگليسی بوده وپژوهش از نوع مقاله 

در ها  لهمقابيشترين ر با درجه علمی آی اس آی می باشد بوده است مابقی مقاالت مجالت معتب

 Spectrochemica"و " "Journal of Molecular Structure Theochemت مجرال 

Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy" ، عنوان 7هرکدام 

 9هرکردام   "Journal of the Iranian Chemical Society" و پرس از آن، مجرالت  

 Computational and Theoretical Chemistry" ،"Corrosion" عنوان، و مجالت

Science"" ،International Journal of Andrology Palaeogeography 

Palaeoclimatology Eproduction in Domestic" ،"Animals 

Palaeoecology" ،"Structural Chemistry" ،"Ultrasonic Sonochemistry" 

 عنوان، و ساير مجالت هرکدام يک عنوان می باشد. 1هرکدام  "Tetrahedron"و 

( در بررسی توليدات 6904نتايج حاصله با نتايج به دست آمده توسط بينش و مقصودی )

( در بررسی پژوهشهای انجام شده 6909% ( مقاله، باوی )19/00علمی دانشگاه های ايرانی )

ا  ، بيگلو در بررسی توليد علم اعض%( مقاله 1/51گران پژوهشگاه صنعت نفت )توسط پژوهش

( در بررسی وضعيت 6945و بيگلو )%( مقاله 51ه علوم پزشکی تبريز )هيأت علمی دانشگا

کمی توليداطالعات علمی اعضا  هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبريز با بيشترين درصد 

  توليد علم در قالب مقاله قابل مقايسه می باشد.

ا نتايج حاصله از پژوهش عليجانی ببه عالوه نتايج حاصل در مورد زبان مقاالت توليد شده 

بينش و مقصودی و  باشد کليه مدارک توليد شده به زبان انگليسی می( که نشان می دهد 6900)

%( مردارک بره   36/33) که نتيجه گرفتنرد ( در بررسی توليدات علمی دانشگاه های ايران 6904)

 ان انگليسی بوده است، مطابقت دارد.زب

کره   ادنشران د های مورد بررسی يافته هرا   گران در پژوهشدر بحث ميزان مشارکت پژوهش

دانشگاه پيام نور استان اصرفهان بصرورت انفررادی و     پژوهشگرانهای  پژوهشعنوان از  1فقط

اسرتان  دانشرگاه پيرام نرور    مشارکت پژوهشگران بصورت گروهی بوده و عنوان  10 مابقی يعنی

بيشترين تعداد مشارکت مربوط به وده است. عنوان مقاله ب 60المللی  اصفهان با پژوهشگران بين

دو عنروان   1005 ،1003،  1060 هایمی باشد. پرس از آن در سرال   مقاله سه عنوان،  1066سال 
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بيشرترين تعرداد مشرارکت برا پژوهشرگران       مقاله بوده است.يک عنوان  1000سال  مقاله و در

شرارکت برا پژوهشرگران پرتقرال،     پرس از آن م و عنوان مقاله( بوده  9کشور کانادا و آمريکا با )

عنوان مقاله( و اسپانيا )يرک عنروان مقالره( بروده      1) انگلستانسنگاپور، آفريقای جنوبی، ژاپن، 

 است.

(  نيز در بررسی توليد علم پژوهشگاه صنعت نفت به اين نتيجره  6909باوی )در اين راستا، 

گروهی بوده است. ايرن در  های انجام گرفته در اين پژوهشکده بصورت  % پژوهش30رسيد که 

( در بررسی وضعيت کمری توليرداطالعات علمری اعضرا  هيرأت      6945حالی است که بيگلو )

علمی دانشگاه علوم پزشکی تبريز به اين نتيجه رسيد که بيشتر درصرد مربروط بره پژوهشرهای     

 انجام گرفته بصورت تک نفری بوده است.

ن المللی پژوهشگران دانشرگاه هرای   ( در بررسی ميزان مشارکت بي6904بينش و مقصودی)

ايران نتيجه گرفتند که بيشترين همکاری در اين زمينه بين پژوهشگران آمريکايی و کانادايی  برا  

( نيز در پژوهش خود در بررسی توليدات علم ايران در سرال  6901ايرانيان بوده است. صبوری)

نی برا پژوهشرگران آمريکرايی،    به اين نتيجه رسيد که بيشترين مشارکت پژوهشگران ايرا 1009

 کانادايی و انگليسی بوده است. نتايج ذکر شده در اين مورد با پژوهش حاضر همخوانی دارد. 

( در بررسی ميزان مشارکت بين المللی پژوهشگران 6900اين درحالی است که  عليجانی ) 

عنروان برا    1در دانشگاه پيام نور استان فارس نتيجه گرفت که پژوهشگران ايرن دانشرگاه فقرط    

پژوهشگران ديگر کشورها مشترک کار کرده اند و اين دو عنوان نيز فقط با کشرور ترکيره بروده    

 است.

نفر از پژوهشگران دانشگاه پيام نرور   76 د که بطور کلیانشان دهمچنين های پژوهش  يافته

هيرأت علمری    نفر عضرو  111ز بين که ااند  استان اصفهان در توليد علم اين دانشگاه سهيم بوده

نفر در پايگراه اطالعراتی آی اس آی بره توليرد علرم       15دانشگاه پيام نور استان اصفهان تعداد 

نفر تنها يک نفر در حوزه علوم انسانی و سرايرين در حروزه علروم و     15از اين  پرداخته بودند.

تکميلری  نفر باقی مانده از برين دانشرجويان تحصريالت     61 مهندسی به توليد علم پرداخته اند.

هرای علروم و مهندسری بره تحصريل       باشند که همه در رشته انشگاه پيام نور استان اصفهان مید

 اند.  اشتغال داشته
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به منظور محاسبه تعرداد مقراالت توليرد شرده     البته الزم به ذکر است که در پژوهش حاضر 

در آنهرا  شمارش پژوهش های انجرام شرده هرر يرک از     پس از پژوهشگران، هر يک از توسط 

های متفاوت در پايگراه   های حاضر، اسامی آنها به تفکيک و جداگانه با در نظر گرفتن امال  يافته

مقايسه نتايج  .نتايج حاصله از هر دو روش با هم مقايسه شدآی اس آی جستجو شده و سپس 

نشان داد که تعداد مقاالت جستجو شده در نتايج حاصله از پژوهش حاضرر بررای هرر يرک از     

 باشد: با در نظر گرفتن موارد زير صحيح میران پژوهشگ

جستجوی حاصله در پايگاه اطالعاتی آی اس آی در پژوهش حاضرر نشران دهنرده نترايج      .6

)تراريخ جسرتجوی پرژوهش     1066نروامبر   61يافته شده ای اسرت کره ترا قبرل از تراريخ      

قاالت کره  حاضر(در اين پايگاه نمايه شده باشد. بديهی است اين جستجو شامل بعضی از م

به چاپ رسيده اما بعرد از ايرن   منبعی با درجه علمی در تاريخی قبل از تاريخ ذکر شده در 

 باشد. اند نمی آی نمايه شده. اس. تاريخ در نمايه آی

کره در پايگراه   آی بروده  .اس.جستجو فقط مخصوص مجالت چراپی برا درجره علمری آی     .1

 است.نمايه شده  6وب آو ساينس آی.اس.آی. اطالعاتی

اصفهان با امال  های ممکنه تجو شامل پژوهشهای انجام شده با آدرس دانشگاه پيام نور جس .9

شرامل  های مربوط به اعضا  هيأت علمی دانشگاه  در مورد تعداد پژوهشمی باشد بنابراين 

باشرد. برديهی    نمی ،تعداد مقاالت تا قبل از اينکه عضو هيأت علمی دانشگاه پيام نور باشند

 باشد. مل مقاالت زمان دانشجويی اعضا  نيز میاست اين مورد شا

هايی که آدرس پيام نور تهران را در آدرس پرژوهش خرود ذکرر کررده باشرند       کليه پژوهش .7

 شامل اين آمار نمی باشد.

هايی که در مجالت ليست انتظرار پايگراه اطالعراتی     های انجام شده شامل پژوهش پژوهش .5

 اند، نمی شود. آی.اس.آی چاپ شده

 10 دارا بودنيافته های پژوهش حاضر در اين زمينه نشان داد که عباس تيموری با در آخر 

 دارا بوده است.  را مقاله بيشترين توليد علم در دانشگاه پيام نور استان اصفهان 

                                                 
1. ISI Web of  Science 
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مربروط بره    (مقالره  )5تعرداد  بيشترين از بين آمار دانشجويان پژوهشگر در پژوهش حاضر 

 باشد. می 1066سال 

در توليد علم دانشگاه پيرام نرور اسرتان اصرفهان متعلرق بره مرکرز اصرفهان          نقش ينبيشتر

 1شراهين شرهر )  می باشد. ساير مراکز بره ترتيرب    (مورد 1( و پس از آن نجف آباد )مورد13)

 باشد. می هر کدام يک موردشهرضا وزوان، دليجان آران، کوهپايه، مورد( و 

ليدات علمی پژوهشگران استان فرارس  ( در بررسی تو6900اين درحالی است که عليجانی)

به اين نتيجه گرفت که کليه پژوهشهای انجام شده مربوط به دانشگاه پيام نور مرکز فارس بروده  

 است.

 

 گیري و پیشنهاد نتیجه
عنروان توليرد علمری در پايگراه      6531نتايج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد کره  

)زمران انجرام    1066نروامبر   66ه پيرام نرور ترا سرال     اطالعاتی آی. اس. آی مربوط به دانشرگا 

جستجوی پژوهش حاضرر( مری باشرد. ايرن در حرالی اسرت کره نترايج حاصرله از پرژوهش           

عنروان ترا پايران     701( در بررسی توليدات علمی پژوهشگران دانشگاه پيام نور 6900عليجانی)

مردرک مربروط بره     64بوده است. عليجانی همچنران نشران داد کره از ايرن تعرداد       1003سال 

 پژوهشگران دانشگاه پيام نور استان فارس بوده است.

 47عنوان ثبت شده با آدرس دانشگاه پيام نرور، تعرداد    6513اين در حالی است که از بين 

بروده کره در ايرن     1066تا  1001عنوان مربوط به پژوهشگران استان اصفهان در فاصله سالهای 

 پايگاه به ثبت رسيده است.  

ه الزم به ذکر است که بيشترين تعداد توليدات علمی پژوهشگران دانشرگاه پيرام نرور    بعالو

)يرک عنروان(    1001و  1007عنوان( و کمتررين آن در سرال   16) 1060استان اصفهان در سال 

 بوده است.

هر چند اين تعداد مدرک اندک می باشد  ولری بهترر اسرت دسرت انردرکاران امرر جهرت        

و به تبع آن توليدات علمی دانشگاه پيام نور و  اصفهانشگاه پيام نور افزايش توليدات علمی دان

. يکری از مهمتررين   کشور تمهيداتی را بينديشند تا حرکتی شتابان در اين مسرير صرورت گيررد   

قايسره  توانرد فرراهم آوردن بسرتر مناسربتری جهرت مشراهده و م       تمهيدات در ايرن زمينره مری   
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ه های اطالعاتی علمی در اين زمينه در دانشرگاه هرای   پژوهشهای جهانی از طريق اشتراک پايگا

 پيام نور می باشد.

های پژوهش همچنان نشان داد که توليد علم دانشگاه پيام نور اصفهان بر اساس پايگاه  يافته

عنروان(، زمرين   61عنروان(، زيسرت شناسری)     94اطالعاتی آی.اس.آی در موضوعات، شيمی )

عنروان(، رياضری، کرامپيوتر و     7)       عنوان(، کشراورزی  1عنوان(، متالوژی و مواد )0شناسی )

 عنوان( و کتابداری و اطالع رسانی )يک عنوان( می باشد.  1فيزيک هر کدام )

که از بين پژوهشگران دانشگاه پيام نور استان اصفهان تعداد  داد ها نشان  يافتهاز طرف ديگر 

نفر تنها يک نفر در  76که از اين  اند م پرداختهآی به توليد عل.اس.اطالعاتی آی نفر در پايگاه 76

 اند.  حوزه علوم انسانی و سايرين در حوزه علوم و مهندسی فعاليت داشته

انسرانی در   اينطور به نظر می رسد که اين آمار با توجه به تعداد زيادی از رشته هرای علروم  

انردرکاران   ز می باشد و دسرت نور استان اصفهان بسيار ناچي های پيام حال اجرا در سطح دانشگاه

و پژوهشگران گروه های آموزشی علوم انسانی بايد به اين نکته توجه کرده و سرعی در انجرام   

 هايی با قابليتهای ارزشمند داشته باشند. پژوهش

با توجه به اينکه بررسی حاضر بر روی توليدات علم مربوط به پژوهشهای انجرام شرده در   

پرژوهش  هرای   بنابراين کليره يافتره   بودهاطالعاتی آی.اس.آی  ر پايگاهدانشگاه پيام نور اصفهان د

حاضر از نوع مقاله و به جز دو مورد که مقاله ارائه شده در سمينار بوده اسرت مرابقی مقراالت    

بيشترين توليد علم دانشگاه پيام نرور ا صرفهان   ر با درجه علمی آی اس آی بوده و مجالت معتب

 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular در مجرالت 

Spectroscopy  وJournal of Molecular Structure Theorem   عنروان   7هرکردام

 بوده است.

عنوان مقاله منتشر شده از پژوهشگران دانشگاه پيام  47که  همه  دادهمچنين نشان پژوهش 

هرای پژوهشرگران    ان از پرژوهش عنرو  1فقرط اصفهان به زبان انگليسی بوده اسرت و  نور استان 

عنوان بصورت گروهی بوده  10دانشگاه پيام نور استان اصفهان بصورت انفرادی و مابقی يعنی 

اسرتان  دانشرگاه پيرام نرور    د که بطور کلی مشارکت پژوهشرگران  دايافته ها نشان بعالوه است. 

عداد مشارکت مربوط به عنوان مقاله بوده است. بيشترين ت 60المللی  اصفهان با پژوهشگران بين
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دو عنروان   1005، 1003،  1060، سه عنوان مقاله می باشد. پرس از آن در سرالهای    1066سال 

 يک عنوان مقاله بوده است. 1000مقاله و در سال 

در اين مورد می تروان برا تشرکيل گروههرای کراری و پژوهشری افرراد را بره مشرارکتهای          

يدات علمی گرردد. همچنرين برا بسرتن قراردادهرای      پژوهشی تشويق نمود تا باعث افزايش تول

علمی با پژوهشگران سراير کشرورها و بورسرهای تحصريلی، و در اختيرار گذاشرتن فرصرتهای        

تحقيقاتی خارج از کشور می توان مشارکت بين المللی  و توليدات علمری را افرزايش داد و از   

 تجربيات ارزنده ساير کشورها نيز استفاده نمود.

نفر عضو هيأت علمری دانشرگاه    111که از بين  دادنشان همچنان ژوهش حاضر های پ يافته

نفر در پايگاه اطالعراتی آی اس آی بره توليرد علرم پرداختره       15پيام نور استان اصفهان تعداد 

نفر تنها يک نفر در حوزه علوم انسانی و سايرين در حوزه علروم و مهندسری    15بودند. از اين 

نفرر از دانشرجويان تحصريالت     61بعرالوه در ايرن دانشرگاه تعرداد      ند.به توليد علم پرداخته ا

های علوم و مهندسی به تحصيل اشرتغال   که همه در رشتهنيز در توليد علم سهم داشته تکميلی 

بيشترين نقش در توليد علم دانشگاه پيام نور استان اصفهان متعلق به مرکز اصرفهان  اند و   داشته

 بوده است.مورد(  1آباد )مورد( و پس از آن نجف 13)

چراپ مردارک   ز برا  ير ر مراکز استان نيپژوهشگران سااينطور به نظر می رسد که بهتر است 

ش يخرود و بره تبرع آن افرزا     یدات علمر ير کرردن تول  یالملل نيدر ب یسع یسيخود به زبان انگل

د با يز بايمر ندست اندرکاران ا. بعالوه نديکشور نما در نتيجه ام نور ويدانشگاه پ یدات علميتول

 نرد. ين مراکرز نما يا یئت علميه یاعضافعال کردن  در یسع های ترغيب کننده استفاده از عامل

ز بپردازنرد.  ير د در کنرار آن بره پرژوهش ن   يعالوه بر امر آموزش با یئت علميه یچرا که اعضا

اً اصرفهان تقريبر  ام نرور  ير پژوهشرگران دانشرگاه پ   یدت علميروند تولهمانطور که مشاهده شد 

ابد. هرر  يش ين روند افزايز اين یآت یرود در سالها یو انتظار مموده است يرا پ یعودص یريس

ام نرور فرارس   ير پژوهشگران دانشرگاه پ  یدات علميکل تول یايتواند گو ین پژوهش نميچند ا

 ینمر  ی.اس.آیرتبره آ  یکره دارا  یو مجالت خرارج  یباشد چرا که محققان در مجالت داخل

لحرا    ن پرژوهش مسرلماً  ير دارک خود را به چاپ رسانده باشرند کره در ا  باشند ممکن است م

فعرال تنهرا    ی.اس.آیآ یگراه اطالعرات  ين مهم توجه داشرت کره پا  يد به ايبا یده است. ولينگرد

ک کشرور باشرد و در   ير  یدات علمر ير تواند نشان دهنده تول یباشد که م یمرجع قابل استناد م
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نرد.  ينما یگاه مراجعه مر ين پايک کشور به اي یگاه علمينشان دادن جا یز برايا نينقاط دن یاقص

رتبره   یداراهرای  در چاپ مدارک خرود در مجلره    ین دانشگاه سعين اگر پژوهشگران ايبنابرا

کشرور   یدات علميتوان تول ین دانشگاه ميگاه ايعالوه بر باال بردن جاد نباش داشته ی.اس.آیآ

هر کشور نشان دهنرده توسرعه آن کشرور     یدات علميز ارتقا  داد چرا که امروزه تعداد توليرا ن

 باشد. یز مين
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