
کیفیت ارتقای دغدغۀ و ایران در ریاض پژوهش

نصیری میثم افتخاری، ایمان ، بی ابوالفتح سلمان

١٣٩٣ بهمن ٢٠

پیش درآمد

برندۀ عنوان به میرزاخان مریم دکتر ریاض دانان، بین الملل کنگرۀ حاشیه در و ١٣٩٣ ٢١مرداد سه شنبه پایان ساعات در
م شود. نایل افتخار این به که است زن اولین و استنفورد اه دانش ایران استاد ، میرزاخان مریم دکتر شد. معرف فیلدز مدال
پیش سؤال این اینجا در است. کرده ایجاد ریاض جامعۀ در به خصوص کشور، در هیجان و انگیزه از موج مبارک، رویداد این
در است. آن از برآمده حد چه تا و دارد ایران ریاض جامعۀ فعل وضعیت با نسبت چه ، میرزاخان دکتر دستاورد این که م آید
کشورهای با آن مقایسۀ و ایران ریاض جامعه پژوهش محصوالت کیفیت بررس به سؤال، این به پاسخ بهانۀ به  حاضر نوشتار

کم ریاض رشتۀ در به خصوص کشور، در سیاست گذاری های پژوهش به کنکاش این یافته های که است امید م پردازیم. ر دی
کند.
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مقدمه ١

مریم دکتر خانم داد. روی کشور ریاضیات برای مبارک اتفاق دو ریاض دانان بین الملل کنگرۀ حاشیۀ در و ١٣٩٣ مرداد در
ایران و شد برگزیده فیلدز مدال دریافت کنندۀ زن نخستین و ایران نخستین عنوان به استنفورد، اه دانش ایران استاد ، میرزاخان
کره هند، برزیل، استرالیا، کشورهای کنار در و ریاض دانان بین الملل اتحادیه گروه بندی از چهارم گروه در ارتقا، رده ی با
در کشور پژوهش محصوالت رشد روند تا شدیم برآن بهانه، این به گرفت. قرار سوییس و سوئد اسپانیا، لهستان، هلند، جنوبی،

کنیم. مطالعه کیفیت، مسئلۀ بر تمرکز با را اخیر سال های

نسبتاً ریاض جامعۀ ایران گرفت. درنظر را واقعیت هایی باید البته کشور، در ریاض پژوهش های کیفیت میزان ارزیابی در
و اول طراز پژوهش های انتظار لذا است. شده راه اندازی کشور در ریاض دکتری دورۀ که است دهه دو فقط و دارد جوان
کشور در پژوهش توسعۀ به که توجه میزان با توجه به و با این حال باشد. واقعیت از دور به شاید کشور، در ریاض درخشان
لزوماً نه و خوب محصوالت جزء ما پژوهش محصوالت از توجه قابل بخش که نیست نابجایی انتظار است، گرفته صورت

یرند. ب قرار دنیا ریاضیات درخشان

پژوهش محصوالت تعداد به طوری که است، بوده یر چشم بسیار گذشته سال ٢٠ در ایران پژوهش محصوالت کم رشد
مقاله ٢٧٠۴ به ١٩٩٢ سال در مقاله ۵۶ از ا، آمری ریاض انجمن به وابسته MathSciNet اه پای در ایران آدرس با نمایه شده
سال در ٠/٩ از ، بین الملل عرصۀ در چاپ شده مقالۀ ١٠٠٠ هر از ایران سهم سال، ٢٠ این در است. رسیده ٢٠١٢ سال در
کشور، ریاض محافل در پژوهش محصوالت این کیفیت میزان این، وجود با است. رسیده ٢٠١٢ سال در ٢۵/١ به ١٩٩٢

کرد. تقسیم دسته سه به را خصوص این در مختلف اقوال بتوان شاید است. بوده داغ بحث های محل

هستند، اقلیت در صورت  گرفته پژوهش های تمام میان در اگرچه ایران، در کیفیت با پژوهش های که باورند این بر گروه •
در مشابه رشد با پژوهش محصوالت کم رشد ر، دی بیان به م دهند. یل تش را پژوهش ها کل از قبول قابل تعداد

است. بوده همراه کیفیت حوزۀ

وجود آن ها کیف رشد و ریاض پژوهش محصوالت کم رشد بین معناداری فاصلۀ که هستند باور این بر دوم گروه •
که کیفیت کمبود و م گذرد کم رشد از طبیع مسیر کیفیت، با پژوهش محصوالت به رسیدن برای بااین حال، دارد.
بین آنکه وجود با عده این ر، دی عبارت به است. طبیع کامال م شود، دیده ایران در ریاض پژوهش محصوالت در
مسیر کل اصالح و جدی چاره جویی به که معتقدند م بینند، توجه درخور فاصلۀ مطلوب، وضعیت و موجود وضع

نیست. نیازی

رشدی چنین معتقدند گروه این م دانند. مضر و بی رویه را پژوهش محصوالت کم رشد که هستند کسان سوم گروه •
مسیری که باورند این بر معموال عده این باشد. شده مهیا آموزش حوزۀ در آن ملزومات که است افتاده اتفاق آن از پیش

چندان بخت نشود، برطرف ایرادها این تا و دارد اساس ایرادهای است، شده انتخاب کشور در پژوهش تشویق برای که
به کشور پژوهش وضعیت گروه، این نظر براساس نیست. متصور پژوهش محصوالت کیفیت معنادار تقویت برای

شود. خارج کشور علم سیاست گذاران دست از به کل امور رشتۀ آنکه از پیش دارد، نیاز جدی بسیار چاره اندیش

خاص مثال های بر بیشتر در این باره صورت  گرفته بحث های دارد، وجود یاد  شده گروه سه بین که عمیق اختالف نظر وجود با
ی کدام آنکه از گذشته است. نگرفته صورت کشور داخل ریاض پژوهش های کیفیت وضع از جامع پایش و بوده متمرکز

در کیفیت و کمیت نسبت از ناقص، هرچند تصویری که کرد خواهیم تالش نوشته این در است، صحیح یادشده اقوال از
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است، مؤثر نسبت این ل گیری ش در مقاله نویسندگان نظر از که عوامل برخ به عالوه، به کنیم. ارائه کشور ریاض پژوهش های
حوزۀ با آن نویسندگان ازآنجاکه و است متمرکز محض ریاضیات پژوهش های بر نوشتار این است گفتن پرداخت. خواهیم
در مشابه بررس های که امیدواریم است. خاموش ریاضیات از بخش این در خصوص ندارند، کاف آشنایی کاربردی ریاضیات

پذیرد. صورت اران هم سایر توسط کاربردی ریاضیات حوزۀ

مؤسسۀ یا اه دانش ی تأثیرگذاری درجۀ کرد، جست وجو اول طراز ریاض مجالت در باید را اول طراز ریاضیات همان طور که
ارزیابی خوب و اول طراز مجالت در آن محققین مقاالت حضور میزان به توجه با م توان را ریاضیات در کشور ی یا تحقیقات
حوزۀ پژوهش مجالت از تسامح با همراه کیف دسته بندی ی ، علم سنج معیارهای برخ دربارۀ کوتاه بحث از پس کرد.
شامل اول، طراز مجالت از کوچ دستۀ بر عالوه مجالت، از یاد شده دسته بندی کرد. خواهیم تثبیت را محض ریاضیات
که محض ریاضیات مقاالت کل ١٠ درصد به نزدی تعریف، این با بود. خواهد ضعیف و قابل قبول متوسط، خوب، مجالت
هر ازای به که کرد خواهیم رصد ادامه در م شوند. محسوب خوب مقاالت جزء رسیده اند، به  چاپ دنیا در گذشته سال ۵ در
با را نسبت این و م شوند  محسوب خوب مقاالت جزء تعداد چه کشور، داخل ران پژوهش توسط چاپ  شده ریاض مقالۀ ١٠٠٠
م شود، محسوب خوب ی چاپ شده، مقالۀ ١٠ هر از که آنجا از م کنیم. مقایسه نیز جهان ر دی کشور ۴٠ برای متناظر نسبت
این نتیجۀ متأسفانه اما نیست. نابجایی انتظار دسته، این در ایران ریاض جامعۀ پژوهش محصوالت قابل توجه حضور انتظار
وجود با ر، دی بیان به است. کشورها ر دی محصوالت با ایران ریاضیات پژوهش محصوالت کیفیت نگران کنندۀ فاصلۀ مطالعه،
مقابل، در و بوده کم خوب، پژوهش های از ما سهم کشور، داخل پژوهش های کل از متوسط پژوهش های سهم پذیرفتن بودن

است. زیاد بسیار ضعیف، پژوهش های از سهممان

آنکه وجود با است. ایران ریاض دانان پژوهش های موضوع جهت گیری های پرداخت، خواهیم آن به که ری دی نکتۀ
زیرشاخه های که درم یابیم دقیق تر نگاه با دارد، قبول قابل تنوع ، کل عناوین تحت ، ایران ریاض دانان پژوهش های موضوعات
از بسیاری واقع، در ندارند. تناسبی دنیا اول طراز پژوهش های در مورد توجه زیرشاخه های با کشور ریاض دانان مورد عالقه 

ایران سنت یا نیست روشن چندان آن ها در اول طراز محصول تولید افق یا که م کنند کار زیرشاخه هایی در کشور ران پژوهش
بخش که م رسد نظر به است. زیرشاخه آن پژوهش های متوسط بخش تأمین کنندۀ صرفاً که است شده ایجاد زیرشاخه آن در
نیستند. ریاض جهان جامعۀ مورد توجه ر دی که م شود ریاضیات از زمینه هایی صرف ایران ران پژوهش تالش های از یری چشم
تأثیرگذار تری پژوهش های که کنیم هدایت طوری را ایران ریاض دانان بعدی نسل که م کند کم ما موضوع به این به توجه

باشند. داشته موفق تری بین الملل حضور و داده انجام

کشورها، برخ در ریاض دکتری دوره های وضعیت با آن مقایسۀ و اخیر سال های در کشور در دکتری دوره های توسعۀ نحوۀ
برابر دو ایران در دکتری مدرک اعطای سرانۀ که است آن تکان دهنده نکتۀ کرد. خواهیم توجه آن به که است ری دی موضوع
فعالیت تمام کمابیش که است شده باعث موضوع این ار، بی فارغ التحصیالن فزایندۀ خیل بر عالوه است. ا آمری مانند کشوری

ریاض پژوهش سطح ترتیب، این به شود. معطوف دکتری دانشجویان تربیت به کشور اه های دانش علم هیئت اعضای پژوهش
ایران ارشد ریاض دانان بین اری هم و م شود تنظیم دارند، قرار علم مسیر ابتدای در که دکتری دانشجویان توانمندی اساس بر

م شود. کاسته زیادی حدود تا ایران ریاض دانان علم رشد سرعت از ، التحصیل فارغ از پس آنکه ناگوارتر م گیرد. ل ش کمتر
ندارد. جوان دوران در ایشان پژوهش های با چندان کیف فاصلۀ ایران ارشد ریاض دانان پژوهش های ر، دی عبارت به

فناوری و تحقیقات علوم، وزارت سیاست گذاری از متأثر کشور در ریاض پژوهش های جهت گیری و کیفیت  ، ش بدون
مخاطبان نزد را وزارتخانه این مطلوب ر پژوهش از تصویری عمل، در م گذارد، اجرا به عتف وزارت که قوانین است. (عتف)
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حد چه تا تصویر این که است این م آید، پیش اینجا در که پرسش م کند. ترسیم ران پژوهش یعن آیین نامه ها، و قوانین این
چند در فیلدز مدال برندگان کاری پروندۀ بررس با پرسش این به دادن پاسخ برای است. دنیا اول طراز ریاض دانان با متناسب

نیم از بیش آیین نامه ها این که است توجه قابل م کنیم. ارزیابی عتف وزارت آیین نامه های از استفاده با را آن ها گذشته، دورۀ
رشد برای زیربنایی ایجاد برای آیین نامه ها این اینکه نتیجه نم کنند. ارزیابی خوب را میرزاخان دکتر شامل ریاض دانان، این از

ندارند. را الزم بلوغ ، ریاض پژوهش های کیف

ثانویه مسئله ای آموزش، که است شده باعث پژوهش، توسعۀ به کشور علم جامعۀ سیاست گذاران جدی توجه همچنین،
مطلوب بیشتر، پژوهش برای است مانع ازآنجا که ران، پژوهش جوان نسل آموزش به جدی پرداختن شود. تلق کم اهمیت و
آنکه از پیش و داشت خواهد کشور پژوهش های کیفیت بر ناگواری آثار درازمدت، در آموزش، در ضعف این نم  شود. ارزیابی

کرد. چاره اندیش آن برای باید برود، دست از حوزه این در اصالح فرصت

دارد. وجود پایه علوم رشته های ر دی و ریاضیات میان که است تفاوت هایی برخ شد، خواهیم آن متعرض که نکته ای آخرین
تفاوت ها این به توجه علت نم شوند. بیان به عکس، یا پایه علوم ر دی رشته های تقبیح و ریاضیات تأیید قصد با تفاوت ها این
پژوهش  عرضۀ زمینۀ در بنیادی تفاوت های چنان آن ها مختلف شاخه های زیر حت و مختلف رشته های دهیم نشان که است آن
این نویسندگان باشد. گمراه کننده بسیار م تواند ، ِعلم سنج عددی مالک های اساس بر آن ها مقایسۀ که دارند علم جامعۀ به

مستثن قاعده این از است، مبتن آماری و کم معیارهای بر نهایتاً که نیز را کیفیت موضوع به خود پرداختن روش حت مقاله
که م کند تبعیت را روزگار جبر باشد، نوشتار این نویسندگان نگران واقع دالیل از متأثر آنکه از بیش مقاله این ساختار  نم دانند.
مه پسند مح ران، دی رد عمل و بین الملل اول طراز مجامع از شاهد آوردن و گواه یا ارقام، و آمار جنس از دالیل تنها آن، مطابق

هستند.

نگاشته اخیر، سال های در کشور ریاض جامعۀ یر چشم موفقیت های انکار قصد به نوشته این شد، اشاره هم پیش تر چنان که
اعمال بدون است، شده کشیده تصویر به مقاله این در که کشور پژوهش های توسعۀ بر حاکم روند م رسد نظر به اما است. نشده
گذر برای مانع حت ، فعل سیاست های از برخ واقع، در است. ناکارآمد کیف توسعۀ در سیاست گذاری ها، در مهم اصالحات
خواهیم کشور فناوری و علم نظام سیاست های برخ به نگاه، این اساس بر و نوشتار این آخر بخش در است. کیفیت به کمیت از
نویسندگان، نظر به است. اجرایی و ن مم در عین حال و الزم آن ها در اصالحات چنین اعمال نویسندگان، نظر از که پرداخت
در پژوهش رشد و سالمت برای تهدیدی است، شده نهادینه کشور علم محصوالت در کمابیش که کیفیت ضعف هرچند
حرکت مسیر تصحیح و آن ها از درست استفادۀ که دارد توجه شایان انات ام کشور ریاض جامعۀ م شود، محسوب کشور

داشت . خواهد درپی را بزرگ موفقیت های آن،
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علم سنج معیارهای برخ به نگاه ٢

این که مجالت و پژوهش مقاالت تکثر امروزه، م پردازد. پژوهش محصوالت کیفیت بررس به علم ارزیابی یا علم سنج
ل مش این نباشد. ساده ای کار نیز رشته ی متخصصان برای حت علم سنج که است شده باعث م رسانند، به چاپ را مقاالت
برای ل مش این حل با این حال، دارد. وجود نیز توسعه یافته کشورهای در حت و نیست توسعه حال در کشورهای به محدود
کشورهای در دارد. دوچندان اهمیت هستند، علم توسعه نیافتگ وضعیت از گذر برای سیاست گذاری حال در که کشورهایی
متداول و آمده وجود به آن ها در کیفیت تشخیص برای سنت راه هایی و دارند چند صد ساله سابقه ای علم نهادهای توسعه یافته،
محصوالت مستقل ارزیابی برای کاف توانایی هنوز علم نهادهای این توسعه، حال در کشورهای از بسیاری در اما است.

است. اجتناب ناپذیر امری ، علم سنج برای جانبی ابزارهای از کم  گرفتن کشورها این در لذا ندارند. پژوهش

محصوالت انتشار عطش شدت  گرفتن با ول است. صرف ، کمیت علم سنج ابزارهای ابتدایی ترین و ساده ترین از ی
نه آن ها، هدف که آمدند به وجود مجالت رفته رفته و گرفت ل ش جدید پژوهش مجالت تأسیس برای مناسبی بازار ، پژوهش
الزم مجالت از دسته این جداسازی برای روش ارائۀ لذا بود. اقتصادی استفادۀ صرفاً ه بل پژوهش، حوزۀ در تأثیرگذار حضور
آن کنار در و گرفت صورت مختلف کشورهای علم انجمن های توسط علم مجالت از دسته بندی هایی رفته رفته م نمود.
مجالت رتبه بندی به م توان دسته بندی ها این میان در شدند. معرف علم مجالت کیفیت میزان کم سازی برای معیارهایی
یا Impact Factor) مجالت تأثیر ضریب به م توان کم معیارهای میان در همچنین کرد. اشاره استرالیا علم انجمن توسط

م شود. منتشر رویترز تامسون مؤسسۀ توسط که کرد اشاره (IF

فضای وارد غیر علم انگیزه های با که مجالت ، علم سنج برای معیاری عنوان به تأثیر ضریب از استفاده متداول شدن با
بر تأثیر ضریب کردند. پیدا خود IF میزان فریب کارانۀ افزایش برای را راه هایی به سرعت بودند، شده علم محصوالت انتشار
چند مجله، ی به جای مجالت این گونه مؤسسان لذا م شود. محاسبه مشخص زمان بازه در مجله ی به ارجاعات میزان اساس
به باشند. داشته کاذب ارجاعات آن ها پوشش تحت مجالت به که نمودند مجبور یا تشویق را خود نویسندگان و کردند منتشر مجله
چنین در آمدند. وجود به پژوهش محصوالت انتشار عرصۀ در باال تأثیر ضریب های با تازه  تأسیس مجالت به سرعت ترتیب،  این 
این در است. آن از طوالن تر بعضاً و مقاله خود اندازۀ به آن ها ارجاعات سیاهۀ که م شود دیده چند صفحه ای مقاالت ، مجالت
منتشرشده پژوهش محصوالت درحال  که کرد؛ ظهور ریاض مجالت برجسته ترین با مقایسه قابل تأثیر ضریب با مجالت روند،
گرفت. قرار مناقشه محل ، ریاض رشتۀ در حداقل تأثیر، ضریب اعتبار میزان رفته رفته لذا نداشتند. تأمل درخور محتوای آن ها، در

معرف مجالت سنجش برای زین جای معیارهای و است شده گرفته درپیش پدیده این با مقابله برای مختلف روش های
ریاض انجمن به وابسته MathSciNet اه پای توسط که است MCQ معیار ، ریاض در معروف  معیارهای از ی شده اند.

به باشند. تأیید مورد مجالت از که م شوند محسوب قبول قابل ارجاعات تنها MCQ محاسبه برای است. شده ارائه ا، آمری
به فریب کار طیف مجالت اندک اندک این، وجود با م کند. ارائه را مجالت کیف اه جای از واقع تر معیاری MCQ ترتیب این

آمد. وجود به نیز MCQ معیار در اختالالت لذا و یافتند راه MathSciNet تأیید مورد مجالت فهرست

صفحات رتبه بندی در ابتدا ایده، این بود. ارجاعات برای وزن در نظر گرفتن ، شد توجه آن به این خصوص در که ری دی ایدۀ
از حاصل لیست در مهم تر، صفحات که داریم انتظار اینترنت، در عبارت هر جست وجوی هنگام در شد. استفاده اینترنت
که لینک هایی تعداد اساس بر را اینترنت صفحات جست وجو، موتور های ابتدا در کار این برای شوند. ظاهر باالتر جست وجو،
نیز را وزن آن ها ه بل لینک ها، تعداد فقط نه موفق جست وجوی موتور های امروزه ول م کردند. رتبه بندی م شدند، داده آن ها به
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لینک های از بیش   تری وزن م شوند ، داده ر دی صفحات به اینترنت مهم صفحات از که لینک هایی آن ها برای م گیرند. درنظر
که لینک هایی با تا است شده طراح شد، گرفته به کار گوگل جست وجوگر موتور توسط اولین بار برای که ایده این دارند. عادی

کند. مبارزه م شوند، جعل فریب کارانه
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شده داده نمایش آن ها ساله ۵ تاثیر ضریب و تاثیر ضریب و اند شده مرتب AI اساس بر مجالت . IF برابر در AI مبنای بر مجالت رتبه بندی :١ ل ش
است.

اه جای اساس بر باید مختلف مجالت به ارجاعات وزن که درم یابیم علم مجالت کیف ارزیابی در فوق ایدۀ به کارگیری با
اساس این بر شود. استفاده ارجاعات وزن مجموع همان از باید نیز اه جای این خودِ تعیین برای شود. تنظیم ارجاع دهنده مجلۀ
Eigenfactor.org اه پای در و م شود نامیده AI یا Article Influence که م آید به دست علم مجالت ارزیابی برای معیاری
بر مجالت ابتدا ل ش این در است. شده مقایسه IF با AI معیار ١ ل ش در است . شده محاسبه بسیاری علم مجالت برای
و تأثیر ضریب اساس بر مجله رتبۀ م گیرند، قرار فهرست صدر در که مجله ای ١٠٠ برای سپس و شده اند مرتب AI اساس
م توان م شود، دیده به خوبی ل ش در که را AI و تأثیر ضریب معیارهای ناهمخوان است. شده محاسبه ۵ ساله تأثیر ضریب
است. ننده تر ش AI با مقایسه در که تأثیر ضریب مقدار دست کاری برای فریب کاری وجود بر مبن دانست جدی بسیار شاهدی
مجموعه های و مجالت هجوم برابر در نیز معیار این حت م رسد، به نظر قابل قبول تر قبل میعارهای به نسبت AI که هرچند
نیز روش هایی چنین ، علم محصوالت انتشار در فریب کارانه شیوه های بیشتر گسترش صورت در است. آسیب پذیر انتشارات

باخت. خواهند رنگ نهایت در
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آماری مطالعات برای مجالت دسته بندی ٣

درست معیار آن ها به صرف اکتفای و پذیرند آسیب زمان، گذشت با حداقل ، علم سنج عددی روش های که دیدیم قبل فصل در
کشور، در ریاض پژوهش های کیفیت کالن سنجش برای با این حال، نم دهند. ارائه پژوهش محصوالت کیفیت سنجش برای
را عددی معیار این که م کنیم تأکید اینجا در نداریم. عددی روش های این به اتکا جز چاره ای توسعه، حال در کشوری عنوان به

م کنیم. استفاده آماری مطالعات برای صرفاً ه بل ، علم مقاالت تک تک کیفیت سنجش برای روش عنوان به نه

علم سنج روش های ر دی میان در Eigenfactor.org اه پای در به کار رفته روش حاضر حال در فوق، توضیحات به توجه با
ارزش خاص مجلۀ یا و مقاله برای نداریم قصد مقاله این در از آنجا که م رسد  . به نظر مناسب تر ، ریاض مجالت بررس برای
بر مطالعه این تمرکز از آنجا که م دهیم. قرار خود رد عمل مبنای را معیار این فعال م پردازیم، آماری مطالعات به تنها و کنیم تعیین
مبنای است، داده نسبت آن ها به دو رقم کدی ا آمری ریاض انجمن که را محض ریاض زیرشاخۀ ۴٣ است، محض ریاضیات
مقاالت دارد، قرار ۴٣ موضوع فهرست این در آن ها به مربوط زیرشاخۀ اولیۀ کد که را مقاالت لذا م دهیم. قرار آت مطالعات
ذیل ISI اه پای در که را مجالت همچنین است. آمده ١۴ ل ش در عناوین این فهرست کرد. خواهیم تلق محض ریاضیات
مطابق AI مبنای بر و Eigenfactor.org اه پای در موجود داده های از استفاده با م شوند، طبقه بندی ریاضیات عموم عنوان

کرد. تقسیم دسته چند به م توان ٢ ل ش جداول
Table 1

Journal Class Definition of  
Journal Class

Number of 
Journals

Total Number of Papers 
Published in 2008-2012

Number of Pure Math Papers 
Published in 2008-2012

Share of Papers 
in Pure Math

A AI>1 70 22015 20750 10%

B 1>AI>0.5 93 43611 40474 19.6%

C AI>0 86 31613 28488 13.8%

D Not in EF Math. 
database

? 346775 117042 56.6%

دارای B دستۀ مجالت دارند؛ ١ حداقل AI که مجالت شامل A دستۀ م کنیم: تقسیم دسته چهار به را ریاض مجالت AI به توجه با :٢ ل ش
و ندارند قرار Eigenfactor.org داده اه پای در که ر دی مجالت ٠/۵؛ از کمتر AI با است ریاض مجالت شامل C دستۀ هستند؛ ١ و ٠/۵ بین AI
سال های بین منتشر شده محض ریاضیات مقاالت تعداد همچنین و دسته هر مجالت تعداد م گیرند. قرار D دستۀ در است، نشده تعریف AI آن ها برای

شده اند. مشخص نیز دسته هر در ٢٠١٢ تا ٢٠٠٨

نسبتاً طیف در یا ریاض رشته های عموم در مقاالت انتشار به مجالت این بیشتر که گفت باید A دستۀ مجالت توصیف در
خود رشتۀ تخصص مجلۀ مهم ترین معموال که تخصص مجالت برخ این، وجود با م پردازند. ریاض رشته های از وسیع
کل ١٠ درصد حدود رسیده اند، به چاپ A دستۀ مجلۀ ٧٠ در که مقاالت ترتیب، این به دارند. قرار لیست این در نیز هستند
م دهند یل تش را مقاالت ٢٣درصد حدود در و MathSciNet در محض ریاضیات به مربوط کدهای ذیل نمایه شده مقاالت
این به A عنوان انتساب که م کنیم تأکید اینجا در رسیده اند. به چاپ Eigenfactor.org اه پای در نمایه شده مجالت کل در که
خارج مجالت در که است مقاالت خوب نبودن معنای به لزوماً نه و آن هاست کیفیت قطع بودن مناسب معن به نه مقاالت،
در استفاده برای نه و گرفته صورت نوشتار این آماری بررس های قصد به تنها نام، جعل این رسیده اند. به چاپ دسته این از

بازبین و تغییر قابلیت که شود نگریسته تعریف ی عنوان به است بهتر نام جعل این به سیاست گذاری. و تصمیم گیری حوزه های
که داریم انتظار باشند، داشته سان ی ردی عمل مجالت همۀ چنانچه که است جهت بدان برش، محل عنوان به ١ انتخاب دارد.

باشد. ١ با برابر آن ها همۀ برای AI مقدار
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AI مقدار که م کنیم تعریف Eigenfactor.org توسط نمایه شده مجالت در نظر گرفتن با مشابه به طور را C و B دسته های
نشده اند نمایه Eigenfactor.org در که مجالت در منتشر شده مقاالت است. ٠/۵ و ٠ بین و ١ و ٠/۵ بین ترتیب به آن ها برای
دارند. نازل بسیار کیفیت عموماً م دهند، یل تش را ریاض مقاالت قاطع اکثریت که اخیر دستۀ م دهیم. قرار D دستۀ در را
را ISI فهرست در قرار گرفتن برای الزم اقدامات آنکه دلیل به یا و نوظهور بودن دلیل به که با کیفیت و خوب مجالت هستند البته
تنها که جهت آن به را قبل تسامح های این، وجود با نگرفته اند. قرار C و A ، B فهرست های در شایستگ به رغم نداده اند، انجام
و کرد خواهیم لحاظ همچنان نداریم، را مجالت یا مقاالت تک تک دربارۀ قضاوت قصد و هستیم کل تصویری یافتن دنبال به

م کنیم. تأکید آن ها بر

روی بر آماری مطالعۀ هرگونه م گیرند، قرار D دستۀ در عمدتاً که متعدد نامعتبر مجالت سرطان رشد و ظهور به توجه با
برای گرفت. خواهد قرار سرطان قسمت این بر حاکم دینامی تحت تأثیر سادگ به ، ریاض مقاالت انتشار بر حاکم دینامی
مجالت تمام آن ها منتشر کنندۀ مجالت که را C و A ، B دستۀ سه مقاالت مجموعه مسئله، این از ناش اشتباهات از پرهیز
مقاالت انتشار نحوۀ بر حاکم دینامی ترتیب، این به م دهیم. قرار EF عنوان با دسته ای در هستند، Eigenfactor.org فهرست

ریاض پژوهش های جغرافیای از غیرفریب کارانه ترسیم را در این میان ریاض مختلف زیرشاخه های و رشته ها سهم و EF دستۀ در
کرد. خواهیم تلق جهان در

Table 1

Journal Name AI Total Articles (5 years)

Acta Mathematica 5.92 56

Publications Mathematiques de l’IHES 5.55 33

Journal of the American Mathematical Society 5.34 171

Annals of Mathematics 5.03 303

Inventiones Mathematicae 4.51 326

است رسیده به چاپ مجالت این از ی هر در ٢٠١١ تا ٢٠٠٧ سال از که مقاالت تعداد و A** دستۀ مجالت فهرست :٣ ل ش

مقدار که را A دستۀ مجالت از دسته آن مقصود، این برای گرفت. درنظر نیز را کوچ تری زیر دسته های م توان A دستۀ در
در است، ۴/۵ از بیش آن ها AI میزان که را مجالت از دسته آن همچنین م دهیم. قرار A* دستۀ در است، ۴/۵ و ٢ بین آن ها AI
هنگام در ریاض دانان بین الملل کنگره بیانیۀ در که باشد مناسب اشاره این شاید اخیر انتخاب توجیه در م دهیم. قرار A** دستۀ

فهرست ترتیب این به م شود. اشاره مدال این برندگان تأثیرگذار و مهم مقاالت و پژوهش ها از تعدادی به فیلدز، مدال اهدای
مجالت در مقاالت این اکثریت که است توجه شایان م آید. به دست معاصر ریاضیات در تأثیر گذار و مهم  بسیار مقاالت از
و بوده اند ریاض پژوهش های برجسته ترین از برخ منتشر کنندۀ A** دستۀ مجلۀ پنج اینکه نتیجه یافته اند. انتشار A** دستۀ
کارهای بهترین انتشار برای آن ها، بسیار اعتبار و مجالت این مطلوب استانداردهای بر وقوف دلیل به نیز برجسته ریاض دانان

است. آمده ٣ ل ش جدول در مجالت این ویژگ های و فهرست کرده اند. انتخاب را مجالت این خود، ریاض
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ایران در ریاض پژوهش های کیفیت ۴

کم رشد از بخش رشد این است. کرده تجربه گذشته سال های در را یری چشم رشد کم بعد از ایران در ریاض پژوهش
آن  به ایران در پژوهش رشد شاخص عنوان به بعضاً و است ایران در فناوری و علم مختلف حوزه های در پژوهش محصوالت
٢٠١٢ تا ١٩٩٠ سال های بین MathSciNet اه پای توسط نمایه شده مقاالت تعداد ،۴ ل ش چپ نمودارسمت م شود. استناد
هر از ایران سهم راست، سمت نمودار در است  . شده ثبت ایران در آن ها نویسندگان از ی حداقل آدرس که م دهد نشان را

واقع حیات نمودار  این اساس بر م شود. مشاهده زمان فاصلۀ همین در MathSciNet اه پای در نمایه شده مقالۀ ١٠٠٠
گرفته خود به توجه درخور سرعت ، کم بعد از رفته رفته و شده آغاز ٢٠٠٠ تا ١٩٩۵ سال های بازۀ در ایران در ریاض پژوهش

دارند. نمایی رشد با ظاهری نمودارها که گونه ای به است؛

Table 1

Year Papers From Iran Total Published Papers Iran’s Share

1990 45 58389 0.770693110003597

1991 42 59377 0.707344594708389

1992 56 60308 0.92856669098627

1993 72 58796 1.2245731002109

1994 70 59777 1.17101895377821

1995 153 63225 2.41992882562278

1996 138 64194 2.14973361996448

1997 192 67809 2.83148254656462

1998 162 69221 2.34033024660146

1999 229 71319 3.21092555980875

2000 291 72181 4.03153184355994

2001 275 73778 3.72739841145057

2002 364 78052 4.66355762824784

2003 417 79283 5.25963951919075

2004 498 80802 6.16321378183708

2005 587 83182 7.05681517636027

2006 720 89797 8.01808523670056

2007 959 94058 10.1958366114525

2008 1051 99862 10.5245238429032

2009 1220 99435 12.2693216674209

2010 1397 99981 13.9726548044128

2011 2240 103151 21.7157371232465

2012 2704 107536 25.1450676982592
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در ترتیب به ٢٠١٢ تا ١٩٩٠ سال های فاصله در چاپ شده مقالۀ ١٠٠٠ هر از ایران سهم و رسیده اند به چاپ ایران آدرس با که مقاالت تعداد :۴ ل ش
است. شده داده نمایش راست و چپ سمت نمودار های

نمودار است، برقرار پایدار علم وضعیت با کشورهایی در که وضعیت با ایران پژوهش محصوالت نمایی رشد مقایسۀ برای
م دهد نشان نمودار این آورده ایم. ۵ ل ش در هستند، غن ریاضیات صاحب کشورهایی که را فرانسه و ا آمری کشورهای سهم

پژوهش محصوالت تعداد که است حال در این دارند. بین الملل پژوهش محصوالت از ثابت نسبتاً سهم کشور دو این که
محصوالت تعداد و یافته افزایش ٢٠١٢ سال در مقاله ٢٠۴٢٧ به ١٩٩٢ سال در مقاله ١٣٩٨۶ از زمان فاصلۀ این در ا آمری

است. یافته افزایش ٢٠١٢ سال در مقاله ۶٧١۵ به ١٩٩٢ سال در مقاله ٣٢٨٣ از فرانسه پژوهش

سمت نمودار در است. شده داده نمایش ٢٠١٢ سال در جهان ر دی کشور ١٩ و ایران مقاالت تعداد ۶ ل ش نموردارهای در
جمعیت باشد، فهم قابل انجام شده مقایسۀ آنکه برای است. شده مقایسه کشورها این جمعیت با مقاالت این تعداد ل، ش چپ
تصویر به را جمعیت نفر ١٠٠٠٠٠ هر ازای به مقاالت تعداد هم راست سمت نمودار در کرده ایم. تقسیم ۶٠٠٠٠٠ عدد بر را
کشورهای برخ با م شود، تولید ایران در که پژوهش محصوالت تعداد م شود، مشاهده نمودارها این در چنان که کشیده ایم.
شده کشیده تصویر به ۴ ل ش نمودارهای در که رشدی ادامۀ با واقع، در است. مقایسه قابل ریاضیات حوزۀ در جهان نامدار
است، شده داده نمایش ٧ ل ش در نامشان که کشورهایی همه از مقاالت تعداد حیث از ایران وضعیت ر دی سال چند تا است،

م گیرد. قرار فهرست ها صدر در و م گیرد پیش

٩



Table 1

Year Pure Math All Publications US- Pure Math France- Pure Math US- All France- All US-Share/1000 
Pub.

France-Share/ 1000 
Pub.

1992 33340 60308 7262 2004 13986 3283 231.909531073821 54.4372222590701

1993 33181 58796 7346 1998 13533 3230 230.168718960474 54.9357099122389

1994 33779 59777 7357 2156 13450 3557 225.002927547384 59.5044916941298

1995 36252 63225 7509 2423 13731 3878 217.17674970344 61.3364966389877

1996 36095 64194 7017 2550 13546 3935 211.016605913325 61.2985637286974

1997 37055 67809 7206 2639 14221 4245 209.721423409872 62.602309427952

1998 37269 69221 6881 2584 13912 4453 200.979471547652 64.3301888155329

1999 38585 71319 7082 2734 14591 4559 204.587837743098 63.9240595072842

2000 39656 72181 7166 2760 14330 4642 198.52869868802 64.310552638506

2001 39360 73778 7114 2709 14566 4707 197.430128222505 63.7995066279921

2002 41146 78052 7495 2877 15731 4998 201.545123763645 64.0342335878645

2003 41354 79283 7490 2868 16027 5122 202.149262767554 64.6040134707314

2004 42489 80802 7709 2876 16548 5010 204.79691096755 62.0034157570357

2005 42881 83182 7699 2851 17112 5131 205.717583130966 61.6840181770094

2006 45752 89797 8000 2901 18100 5382 201.565753867056 59.9351871443367

2007 48349 94058 8442 3134 18863 5764 200.546471326203 61.2813370473538

2008 50348 99862 8640 3227 19862 6254 198.894474374637 62.6264244657628

2009 51311 99435 8763 3284 19424 6025 195.343691859003 60.5923467591894

2010 51576 99981 8626 3321 19049 6219 190.526199977996 62.2018183454856

2011 51843 103151 8633 3160 19656 6453 190.555593256488 62.5587730608525

2012 53259 107536 9100 3396 20427 6715 189.954991816694 62.4442047314388
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است. شده داده نمایش ٢٠١٢ تا ١٩٩٢ سال های فاصلۀ در چاپ شده مقالۀ ١٠٠٠ هر از فرانسه و ا آمری کشورهای سهم :۵ ل ش

Table 1

Country 2012 Publications Population Publications/
100000 Popul.

Population/
600000

Argentina 357 43100000 0.82830626450116 3017

Hungary 732 9900000 7.39393939393939 693

Ukraine 917 43000000 2.13255813953488 3010

Portugal 933 10500000 8.88571428571429 735

Romania 1271 19900000 6.38693467336683 1393

Brazil 1640 203800000 0.804710500490677 14266

Turkey 1685 77700000 2.16859716859717 5439

Australia 2007 23700000 8.46835443037975 1659

Poland 2063 38500000 5.35844155844156 2695

South Korea 2222 50400000 4.40873015873016 3528

Iran 2704 78100000 3.46222791293214 5467

Spain 3494 46500000 7.51397849462366 3255

Japan 3853 127000000 3.03385826771654 8890

Canada 3931 35700000 11.0112044817927 2499

Russia 4012 146200000 2.74418604651163 10234

Italy 4677 60800000 7.69243421052632 4256

England 5564 64100000 8.6801872074883 4487

Germany 6099 80700000 7.55762081784387 5649

France 6715 66000000 10.1742424242424 4620

USA 20427 320300000 6.377458632532 22421
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Table 1

Country 2012 Publications Population Publications/
100000 Popul.

Brazil 1640 203800000 0.804710500490677

Argentina 357 43100000 0.82830626450116

Ukraine 917 43000000 2.13255813953488

Turkey 1685 77700000 2.16859716859717

Russia 4012 146200000 2.74418604651163

Japan 3853 127000000 3.03385826771654

Iran 2704 78100000 3.46222791293214

South Korea 2222 50400000 4.40873015873016

Poland 2063 38500000 5.35844155844156

USA 20427 320300000 6.377458632532

Romania 1271 19900000 6.38693467336683

Hungary 732 9900000 7.39393939393939

Spain 3494 46500000 7.51397849462366

Germany 6099 80700000 7.55762081784387

Italy 4677 60800000 7.69243421052632

Australia 2007 23700000 8.46835443037975

England 5564 64100000 8.6801872074883

Portugal 933 10500000 8.88571428571429

France 6715 66000000 10.1742424242424

Canada 3931 35700000 11.0112044817927
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این از ی هر برای دوم نمودار در م دهد. نشان را جمعیت نفر ١٠٠٠٠٠ هر ازای به جهان کشور ٢٠ مقاالت تعداد راست سمت نمودار :۶ ل ش
تهیه ٢٠١٢ سال تولیدات اساس بر نمودارها این است. شده تقسیم ۶٠٠٠٠٠ بر که آن ها جمعیت با است شده مقایسه مقاالت، کل تعداد کشورها

شده اند.

اختالف نظر وجود با است. بوده داغ بحث های محل کشور ریاض محافل در پژوهش محصوالت این کیفیت این، وجود با
از جامع پایش و است بوده متمرکز خاص مثال های بر بیشتر صورت  گرفته بحث های دارد، وجود خصوص این در که عمیق
ناقص، هرچند تصویری که کرد خواهیم تالش بخش این در است. نگرفته صورت کشور داخل ریاض پژوهش های کیفیت وضع

کنیم. ارائه کشور ریاض پژوهش های در کیفیت و کمیت نسبت از

٢٠١٢ تا ١٩٩٢ ٢٠ سالۀ فاصلۀ در را ایران‐ جمله از کشور‐ ۴٠ به مربوط پژوهش محصوالت آمار مقصود، این برای
شامل کشورها از گروه این کرده ایم. استخراج شد، اشاره آن ها به قبل بخش در که D و C ،B ،A ،A* ،A** دستۀ ۶ در میالدی

١٠



Group V Canada, China, France, Germany, Israel, Italy, Japan, Russia, United Kingdom, United States of America

Group IV Australia, Brazil, India, Iran, Korea (Republic), Netherlands, Poland, Spain, Sweden, Switzerland

Group III Argentina, Belgium, Czech Republic, Finland, Hungary, Mexico, Norway

Group II Austria, Chile, Denmark, Egypt, Ireland, Portugal, Slovakia, South Africa, Ukraine

Group I Algeria, Armenia, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cameroon, Colombia, Croatia, Cuba, Ecuador,

Estonia, Georgia, Greece, Hong Kong, Iceland, Indonesia, Ivory Coast, Kazakhstan, Latvia, Lithuania,

Montenegro, New Zealand, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Romania, Saudi Arabia, Serbia,

Singapore, Slovenia, Tunisia, Turkey, Uruguay, Venezuela, Vietnam

کشورها این در ریاضیات وضعیت اساس بر ریاض دانان بین الملل اتحادیه توسط جهان کشورهای گروه بندی :٧ ل ش

کشورهای برخ به اضافه است، ٢٠١۴ سال در ریاض دانان بین الملل کنگره دسته بندی در ۵ و ۴،٣،٢ گروه های کشورهای تمام
م توان را ریاض دانان بین الملل اتحادیه ٢٠١۴ سال گروه بندی داشته اند. ایران با منطقه ای یا فرهنگ قرابت های که ١ گروه
۴٠ این میان از است، خارج نوشتار این حوصلۀ از کشورها این همۀ به مربوط اطالعات ارائه از آنجا که کرد. مشاهده ٧ ل ش در
برای مناسبی نسبتاً نمایندگان نوشتار، این نویسندگان نظر از که پرداخته ایم کشوری ١٠ به مربوط اطالعات ارائه به تنها کشور،

بوده اند. خود گروه های

این اطالعات م دهد. نشان را ٢٠١٢ تا ١٩٩٢ سال های فاصله در یادشده دستۀ ۶ مجالت در ایران حضور ٨ ل ش جدول
و C ،B ،A دسته های پژوهش محصوالت راست سمت نمودار در است. شده  داده نمایش نیز ٩ ل ش نمودارهای در جدول
قابل مقاله های انتشار رشد بر حاکم دینامی از بهتر تصویری ارائه برای چپ سمت نمودار در و است شده کشیده به نمایش D
به چاپ ایران داخل از A** دستۀ در مقاله ای هیچ سال ها این در هرچند شده اند. داده نمایش C و B ،A دسته های تنها قبول،
اگر است. توجه درخور و انکارناپذیر D و C ،B ،A دسته چهار از ی هر در نمایه شده محصوالت تعداد رشد اما است، نرسیده
در عتف وزارت سیاست های موفقیت کنیم، تلق اندک، ولو علم  محتوای با محصوالت را C و B ،A دسته های محصوالت

پژوهش محصوالت رشد که چرا کرد، ارزیابی پژوهش حوزۀ در اعتنا قابل متوسط طبقۀ ی ایجاد در م توان را گذشته دهۀ دو
سریع تر مراتب به رشد مطلوب، بخش این کنار در است. داشته نمایی کمابیش روندی و است بوده یر چشم C و B دسته های در
به شمار سیاست ها این ضعف نقاط از خوب، پژوهش محصوالت کند بسیار رشد و شده اند تولید D دسته در که محصوالت
در رشدمان از بیشتر مراتب به پایین کیفیت با محصوالت تولید در ما رشد نمودارها، این اساس بر و ر دی عبارت به م آید.
محصوالت رشد میزان اخیر سال های در که م رسد نظر به به خصوص است. بوده خوب و مناسب کیفیت با محصوالت تولید

است. داشته نگران کننده ای بسیار رشد بی کیفیت، پژوهش

کشورهای برخ برای مشابه نمودارهای با یاد شده نمودار مقایسه باشیم، داشته نمودارها این بهتر درک برای معیاری آنکه برای
ریاض دانان بین الملل کنگره ۵ گروه در IMU توسط که ریاضیات در جهان پیشرفتۀ کشورهای از پس باشد. مفید م تواند ر دی
چهارم گروه در هند و هلند لهستان، جنوبی، کره سوییس، سوئد، برزیل، استرالیا، اسپانیا، کشورهای همراه به ایران گرفته اند. قرار
(از نروژ و زی م مجارستان، فنالند، ، چ جمهوری ، بلژی آرژانتین، نظیر کشورهایی از باالتر یعن است؛ شده رتبه بندی
بسیاری و (٢ گروه (از اوکراین و جنوبی آفریقای ، اسلواک پرتقال، ایرلند، مصر، دانمارک، ، شیل اتریش، کشورهای و (٣ گروه

١١



Table 1

Year A** Publications A* Publications A Publications B Publications C Publications D Publications Pure Math-World Pure-Math-Iran

1992 0 0 0 7 0 37 33340 44

1993 0 0 2 3 8 37 33181 50

1994 0 0 0 8 4 31 33779 43

1995 0 0 1 9 8 96 36252 114

1996 0 0 0 6 9 83 36095 98

1997 0 0 0 12 15 117 37055 144

1998 0 0 0 12 23 72 37269 107

1999 0 0 2 16 38 103 38585 159

2000 0 1 1 15 22 174 39656 212

2001 0 0 4 29 26 144 39360 203

2002 0 0 0 20 41 179 41146 240

2003 0 0 1 34 28 198 41354 261

2004 0 0 3 36 60 196 42489 295

2005 0 0 2 45 84 197 42881 328

2006 0 0 5 40 66 274 45752 385

2007 0 0 3 71 105 321 48349 500

2008 0 0 3 92 110 368 50348 573

2009 0 0 3 97 140 452 51311 692

2010 0 0 5 85 152 506 51576 748

2011 0 0 8 109 253 887 51843 1257

2012 0 1 8 150 302 1013 53259 1473
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Table 1

Year A** Publications A* Publications A Publications B Publications C Publications D Publications Pure Math-World Pure-Math-Iran

1992 0 0 0 7 0 37 33340 44

1993 0 0 2 3 8 37 33181 50

1994 0 0 0 8 4 31 33779 43

1995 0 0 1 9 8 96 36252 114

1996 0 0 0 6 9 83 36095 98

1997 0 0 0 12 15 117 37055 144

1998 0 0 0 12 23 72 37269 107

1999 0 0 2 16 38 103 38585 159

2000 0 1 1 15 22 174 39656 212

2001 0 0 4 29 26 144 39360 203

2002 0 0 0 20 41 179 41146 240

2003 0 0 1 34 28 198 41354 261

2004 0 0 3 36 60 196 42489 295

2005 0 0 2 45 84 197 42881 328

2006 0 0 5 40 66 274 45752 385

2007 0 0 3 71 105 321 48349 500

2008 0 0 3 92 110 368 50348 573

2009 0 0 3 97 140 452 51311 692
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درنظر D و C ،B ،A دسته های راست سمت نمودار در .٢٠١٢ تا ١٩٩٢ سال های فاصله در ایران آدرس با پژوهش محصوالت رشد نمودار :٩ ل ش
.C و B ،A دسته های چپ سمت نمودار در و شده اند گرفته
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نوشتار این موضوع البته مطلوبیت، این با اه جای اختصاص و رتبه بندی این در مؤثر عوامل دارند. قرار ١ گروه در که کشورها از
یاد شده دسته های از ی هر کشورهای از نمونه چند با ایران مقایسه شاید که بود این یاد شده کشورهای نام ذکر از مقصود نیست.
کشورهای ایران، بر عالوه ۴ گروه از کرده ایم. انتخاب را ژاپن و فرانسه روسیه، ا، آمری کشورهای ۵ گروه از اینجا در باشد. مفید
کشورهای ،٢ گروه از ، زی م و مجارستان کشورهای ،٣ گروه از که حال در شده اند. انتخاب اسپانیا و جنوبی کره برزیل،
،(A*+A**) دستۀ چهار در پژوهش تولیدات سهم نمودار کرده ایم. انتخاب را ترکیه ،١ گروه کشورهای از و پرتقال و شیل
اول نمودار در م شوند. دیده ١٠ ل  ش نمودار دو در ۵ ساله، زمان بازۀ ی در و یاد شده کشور ١٣ از ی هر در C و B ،A
تولیدات تعداد دوم، نمودار در است. شده کشیده تصویر به کشورها قبول قابل تولیدات کل از شده یاد گروه ۴ از ی هر سهم
آن ها بزرگ زیرا کرده ایم؛ حذف را روسیه و ا آمری به مربوط آمار دوم، نمودار در م کنیم. مشاهده را گروه چهار این از ی هر در
مجالت در روسیه ریاضیات از توجه قابل بخش که کرد توجه باید روسیه درخصوص م دهد. قرار تحت تأثیر را نمودار کل
این مالحظۀ با داد. نسبت نکته این به بتوان را روسیه محصوالت بین در C قسمت اندازۀ بزرگ شاید و م شود منعکس روس
کشور ٢۶ در حاکم پژوهش وضعیت با م گیرد صورت ایران در که پژوهش هایی کیف عمیق فاصلۀ درک بر عالوه نمودارها،
مقایسه در حت ایران وضع متأسفانه ، پژوهش محصوالت کیفیت بر حاکم تعادل نظر از که م یابیم در ۵ و ۴ ،٣ گروه های ر دی

نیست. مطلوب چندان نیز ٢ گروه کشورهای از بسیاری با

تولید سرطان غلبه داشتن باشد، کیفیت سمت به حرکت نکردن که آن از بیش ایران ریاض جامعۀ اصل ل مش شاید
غلبه ای چنین باشد، نداشته وجود کیفیت مختلف سطوح در پژوهش بین تزاحم تا زمان که البته است. بی کیفیت محصوالت
در که وضعیت از ایران پژوهش فعالیت های آمار دورشدن که است آن م کند، نگران ایجاد آنچه ندارد. نگران از محل
چنین سیاست ها، این طراحان که نظر نم رسد به و است سیاست هایی و عوامل محصول است، برقرار بحران زده غیر کشورهای

علم مقاالت چاپ به ران پژوهش تحری برای که سیاست هایی م رسد نظر به واقع در کنند. ارزیابی مطلوب را وضعیت
وعدۀ سخت های به را اول نقد مزایای کیفیت، و کمیت راه دو در که م کند تشویق را کسان بیشتر امروز بود، شده طراح
باکیفیت محصوالت تولید سمت به مؤثر حرکت نبود علت که کشورمان دربارۀ پرسش این به پاسخ م دهند. ترجیح دوم نسیۀ
اول موضوع کرد. خواهیم کنکاش سؤال، این با مرتبط موضوع سه دربارۀ نوشتار این ادامۀ در دشوار. است امری چیست،
در است. گذشته سال های در دکتری دوره های توسعۀ نحوۀ دوم موضوع و کشور داخل ریاض دانان پژوهش جهت گیری های
شده اند. وضع ایران در پژوهش حرکت ارزیابی و تنظیم برای که سیاست هایی به یعن پرداخت، خواهیم سوم موضوع به هم نهایت

ایران و جهان در ریاض پژوهش های جغرافیای ۵

مسامحه، با همراه البته کردیم؛ تثبیت را D و C ،B ،A گروه های به ریاض پژوهش های تقسیم برای تعاریف ، قبل بخش های در
مسئلۀ یعن است، مدنظر نوشتار این در که موضوعات اصل ترین از ی به آنکه از پیش آماری. مطالعات برای استفاده قابل ول
به عمد رشته ها برخ تأثیرگذار ریاض پژوهش های که کنیم حاصل اطمینان است الزم بپردازیم، ریاض پژوهش های جغرافیای

واقع تأثیرگذاری به شرط که کنیم حاصل اطمینان باید ر، دی عبارت به قرار نم گیرند. ریاض رشته مهم مجالت غفلت مورد
منکر ما که نیست آن معنای به این البته گیرند. قرار پژوهش برجستۀ محصوالت دستۀ در م توانند ریاض پژوهش های مهم، و
زیر شاخه های همۀ باشیم داشته انتظار که نیست معن این به نیز و هستیم، مجله ها این ویراستاران سوی از علم سلیقه اعمال

عموم کمابیش تقسیم بندی های در که است آن سؤال اما باشند؛ داشته ریاض اول طراز مجالت در نمایندگان ریاضیات،
و توانایی مختلفِ سطوح در را ران پژوهش از توجه درخور طیف که رشته ها‐ این از ی هر آیا عمده، رشته های به ریاضیات
دارند؟ ظهور و بروز ریاض اول طراز و خوب مجالت در مستمر به طور و کاف اندازۀ به داشته اند‐ مشغول خود به تأثیرگذاری،
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Table 1

Country AMS-Code Group A** A* A B C EF A-(A*&A**) (A*&A**)-Share A-Share B-Share C-Share

Iran ir- IV 0 1 27 533 955 1515 26 0.00066 0.0172 0.3518 0.6304

Turkey tr- I 3 2 78 314 831 1223 73 0.00409 0.0597 0.2567 0.6795

Russia rs- V 12 36 420 1296 3223 4939 372 0.00972 0.0753 0.2624 0.6526

Korea kr- IV 6 28 383 974 1164 2521 349 0.01349 0.1384 0.3864 0.4617

Mexico mex- III 4 6 128 342 245 715 118 0.01399 0.1650 0.4783 0.3427

Hungary h- III 4 17 219 479 472 1170 198 0.01795 0.1692 0.4094 0.4034

Portugal p- II 2 15 194 548 258 1000 177 0.01700 0.1770 0.5480 0.2580

Japan j- V 32 88 1186 2447 1485 5118 1066 0.02345 0.2083 0.4781 0.2902

Brazil br- IV 12 40 444 1010 356 1810 392 0.02873 0.2166 0.5580 0.1967

Spain e- IV 22 72 1079 2227 1062 4368 985 0.02152 0.2255 0.5098 0.2431

Chile rch- II 3 7 141 238 92 471 131 0.02123 0.2781 0.5053 0.1953

USA 1-* V 560 1102 8194 9038 3741 20973 6532 0.07924 0.3114 0.4309 0.1784

France f- V 180 471 3181 3432 824 7437 2530 0.08754 0.3402 0.4615 0.1108

World 976 2338 22015 43611 31613 97239 18701 0.03408 0.1923 0.4485 0.3251
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Table 1

Country AMS-Code Group A** A* A B C EF A-(A*&A**) 3*(A*&A**)-Share A-Share B-Share C-Share Population/million (A*&A**) Normalized 
by Population

A Normalized 
by Population

B Normalized 
by Population

C Normalized 
by Population

A-All A*&A** A B C

Iran ir- IV 0 1 27 533 955 1515 26 0.00198 0.0172 0.3518 0.6304 78.1 0.01280 0.3329 6.8246 12.2279 0.345710627400768 1 27 533 955

Turkey tr- I 3 2 78 314 831 1223 73 0.01226 0.0597 0.2567 0.6795 77.7 0.06435 0.9395 4.0412 10.6950 1.003861003861 5 78 314 831

Mexico mex- III 4 6 128 342 245 715 118 0.04196 0.1650 0.4783 0.3427 121 0.08264 0.9752 2.8264 2.0248 1.05785123966942 10 128 342 245

Chile rch- II 3 7 141 238 92 471 131 0.06369 0.2781 0.5053 0.1953 18 0.55556 7.2778 13.2222 5.1111 7.83333333333333 10 141 238 92

Portugal p- II 2 15 194 548 258 1000 177 0.05100 0.1770 0.5480 0.2580 10.5 1.61905 16.8571 52.1905 24.5714 18.4761904761905 17 194 548 258

Hungary h- III 4 17 219 479 472 1170 198 0.05385 0.1692 0.4094 0.4034 9.9 2.12121 20.0000 48.3838 47.6768 22.1212121212121 21 219 479 472

Korea kr- IV 6 28 383 974 1164 2521 349 0.04046 0.1384 0.3864 0.4617 50.4 0.67460 6.9246 19.3254 23.0952 7.59920634920635 34 383 974 1164

Russia rs- V 12 36 420 1296 3223 4939 372 0.02916 0.0753 0.2624 0.6526 146.3 0.32809 2.5427 8.8585 22.0301 2.87081339712919 48 420 1296 3223

Brazil br- IV 12 40 444 1010 356 1810 392 0.08619 0.2166 0.5580 0.1967 203.8 0.25515 1.9235 4.9558 1.7468 2.17860647693817 52 444 1010 356

Spain e- IV 22 72 1079 2227 1062 4368 985 0.06456 0.2255 0.5098 0.2431 44.5 2.11236 22.1348 50.0449 23.8652 24.247191011236 94 1079 2227 1062

Japan j- V 32 88 1186 2447 1485 5118 1066 0.07034 0.2083 0.4781 0.2902 127 0.94488 8.3937 19.2677 11.6929 9.33858267716535 120 1186 2447 1485

France f- V 180 471 3181 3432 824 7437 2530 0.26261 0.3402 0.4615 0.1108 66.1 9.84871 38.2753 51.9213 12.4660 48.124054462935 651 3181 3432 824

USA 1-* V 560 1102 8194 9038 3741 20973 6532 0.23773 0.3114 0.4309 0.1784 320.3 5.18889 20.3934 28.2173 11.6797 25.582266625039 1662 8194 9038 3741
World 976 2338 22015 43611 31613 97239 18701 0.10224 0.1923 0.4485 0.3251 7220 0.45900 2.5902 6.0403 4.3785 3.04916897506925 3314 22015 43611 31613
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گزارش اول نمودار در مختلف، کشورهای در نسبت همین با مقایسه در C و B ،A ،(A*+A**) گروه های در تولید شده مقاالت نسبت :١٠ ل ش
است. شده مقایسه هم با کشورها از بعض در گروه ۴ این از ی هر مقاالت تعداد دوم، نمودار در است. شده
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Table 1

Mathematical 
Subject

All Publications A** Publ. A* Publ. A Publ. B Publ. C Publ. Pub. from 
Iran

A Publ. 
from Iran

B Publ. 
from Iran

C Publ. 
from Iran

Algebra 26429 109 213 1878 6270 4837 1120 6 187 362

Lie Theory 9638 38 75 387 680 636 136 1 10 27

Combinatorics 22402 15 24 1292 4755 1860 546 3 91 70

Analysis 74336 93 152 2602 7541 6293 1039 5 99 226

PDE 32682 62 190 2746 5084 2636 643 1 31 99

Geometry 23640 80 308 1804 2271 1970 351 0 16 27

Dyn. Systems & ODE 45675 103 126 1264 3257 2803 391 5 20 39

Logic 9712 5 31 231 1239 559 88 0 15 8

Topology 14736 88 204 1285 1889 2780 209 1 9 28

Number Theory 14023 136 231 1094 3447 1957 66 0 12 9

Algebraic Geometry 10056 173 443 2342 2355 964 27 2 8 2

 All Pure Math Fields 283329 902 1997 16925 38788 27295 4616 24 498 897

سال های بازه در محض ریاضیات گانه ١١ رشته های برای مختلف کیف رده های در بین الملل و داخل پژوهش محصوالت پراکندگ :١١ ل ش
.٢٠١٢ تا ٢٠٠٨

این مطالعۀ از آنجا که گرفته ایم. درنظر را دورقم کدهای ذیل ریاض شاخه های زیر از AMS طبقه بندی مقصود، این برای
م طلبد، را خود خاص مطالعۀ ریاضیات از بخش این و پوشش نم دهد را کاربردی ریاضیات به مربوط حوزه های نوشتار،
١١ ذیل را باقیمانده زیرشاخه های کرده ایم. خارج مطالعه این از را AMS فهرست در کاربردی ریاضیات به مربوط موضوعات
معادالت و دینامی سیستم های هندسه، پاره ای، دیفرانسیل معادالت آنالیز، ترکیبیات، ، ل نظریه جبر، شامل ، ریاض عمده رشتۀ
و نمایه شده مقاالت کل تعداد کرده ایم. طبقه بندی جبری هندسه درنهایت، و اعداد نظریه توپولوژی، منطق، عادی، دیفرانسیل
مقاالت به مربوط اطالعات کرده ایم. استخراج را رشته هر برای D و C ،B ،A گروه های از ی هر در چاپ شده مقاالت تعداد
است الزم اطالعات، این بهتر فهم برای است. شده ارائه ١١ ل ش جدول در یاد شده، دسته های از ی هر در بین الملل و داخل

شود. نرمال سازی مناسبی نحو به اطالعات این ابتدا

مقاالت تعداد نسبت نرمال سازی با م توان را رشته ی برای C و B ،A گروه های از ی هر مجالت در حضور بخت
از هری M اگر ر، دی بیان به کرد. محاسبه EF گروه مقاالت کل تعداد به مربوط، گروه مجالت در رشته، آن در منتشر شده

م کنیم تعریف باشد، C و B ،A ،A* ،A** ۵ گانه گروه های

Y رشته برای M گروه مجالت در حضور بخت =

(
Y رشته کدهای ذیل M گروه در نمایه شده مقاالت تعداد
Y رشته کدهای ذیل EF گروه در نمایه شده مقاالت تعداد

)
(

M گروه در نمایه شده مقاالت تعداد
EF گروه در نمایه شده مقاالت تعداد

)
در را زیرشاخه آن حضور بخت م توان است، AMS فهرست در دو رقم کد ی دارای که X زیرشاخه هر برای مشابه، به طور

کرد. تعریف گروه هر مجالت

برای بعد مرحلۀ در و ریاض مختلف رشته های برای A** و A گروه های مجالت در حضور بخت به خاص به طور
مختلف رشته های به که است مسئله این از اطمینان حصول اول، معیار به عالقه علت هستیم. عالقه مند ریاضیات زیرشاخه های
رهبران نظرات نوع به که A** گروه مجالت منظر از اینکه و م شود داده بها A گروه مجالت در متعادل نسبتاً ل ش به ، ریاض
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Table 1

Mathematical 
Subject

All Publications A** Publ. A* Publ. A Publ. B Publ. C Publ. Pub. from 
Iran

A Publ. 
from Iran

B Publ. 
from Iran

C Publ. 
from Iran

A** 
Chance

A 
Chance

Iran’s 
Attention

Logic 9712 5 31 231 1239 559 88 0 15 8 0.2267782344475180.5583688801885220.779928472162312

Algebra 26429 109 213 1878 6270 4837 1120 6 187 362 0.7724990544266070.7093244119308211.5510657878141

Analysis 74336 93 152 2602 7541 6293 1039 5 99 226 0.5207151679915220.776430223240911.13677251567236

Combinatorics 22402 15 24 1292 4755 1860 546 3 91 70 0.1745793743622160.8013865469689271.24175253088383

Number Theory 14023 136 231 1094 3447 1957 66 0 12 9 1.926072426173770.8257125542093850.182649454064789

Dyn. Systems & ODE 45675 103 126 1264 3257 2803 391 5 20 39 1.294202700231660.8464279796416060.960025064198613

Topology 14736 88 204 1285 1889 2780 209 1 9 28 1.360151404671591.058487101257350.63123577700557

Lie Theory 9638 38 75 387 680 636 136 1 10 27 2.053441624471231.114519290399861.43607926067873

PDE 32682 62 190 2746 5084 2636 643 1 31 99 0.5451604879997861.286800068082881.10480184908399

Geometry 23640 80 308 1804 2271 1970 351 0 16 27 1.217887279256281.463630667580541.04415497288534

Algebraic Geometry 10056 173 443 2342 2355 964 27 2 8 2 2.812330525386482.029013836149120.0857678965539094
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.٢٠١٢ تا ٢٠٠٨ سال های بازه در شده منتشر مقاالت براساس ریاض رشته های برای A** و A گروه های مجالت در حضور بخت :١٢ ل ش

متنوع زیرشاخه های دربارۀ اما م شود. داده بیشتری وزن نسبی به طور رشته ها این از ی کدام به م کنند، نمایندگ را ریاضیات
م رسد، به چاپ A گروه مجالت در که محصوالت تعدد به توجه با دارد. خود در را ارزشمندتری اطالعات بررس این ، ریاض
ظهور اصل صحنه های زیادی حدود تا ر، دی برخ به آن ها بی توجه مقابل در زیرشاخه ها برخ به مجالت این خاص توجه
م دهد. نشان ما به نم افتد، آن ها در بااهمیت چندان اتفاق که زمینه هایی مقابل در را ریاضیات در پیشرو و مؤثر پژوهش های

که بخت این م دهد. نمایش را یاد شده ١١ گانۀ رشته های برای A گروه مجالت در حضور نسبی بخت ١٢ ل ش نمودار
به این ترتیب، است. متغیر جبری هندسه رشته برای ٢ حدود تا منطق رشته برای ٠/۵ حدود از باشد، ١ با برابر باید میانگین به طور
تفاوت است، رشته ها سایر از باالتر جبری هندسه مثل رشته ای ران پژوهش برای A گروه مجالت در مقاله انتشار بخت هرچند
مجله های در مقاالت انتشار بخت سراغ به رفتن با اختالف این دیده نم شود. مختلف رشته های درباره زمینه دراین  یری چشم
تفاوت که گونه ای به م شود، بیشتر است، شده مقایسه A گروه مجالت در انتشار بخت با ١٢ ل ش نمودار در که A** گروه

م شود. دیده ل نظریه و جبری هندسه اعداد، نظریه نظیر رشته هایی با ترکیبیات و منطق رشته های بین مالحظه ای قابل بسیار

از خارج آن بحث که داد نسبت متعددی عوامل به م توان را زیرشاخه ی یا و رشته ی به مجالت از گروه کم توجه
حضور بخت اولیه، تصور خالف بر که است آن م رسد، نظر به جالب نویسندگان نظر از آنچه اما است. نوشتار این موضوع

است. قبول قابل و متعادل یاد شده مجالت A گروه در ١١ گانه رشته های

قابل قبول بخش در حاکم وضعیت با آن مقایسۀ و مختلف حوزه های در کشور پژوهش های توزیع وضع مقایسۀ برای
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Table 1

Mathematical 
Subject

All Publications A** Publ. A* Publ. A Publ. B Publ. C Publ. Pub. from 
Iran

A Publ. 
from Iran

B Publ. 
from Iran

C Publ. 
from Iran

A** 
Chance

A 
Chance

Iran’s 
Attention

Algebraic Geometry 10056 173 443 2342 2355 964 27 2 8 2 2.812330525386482.029013836149120.0857678965539094

Number Theory 14023 136 231 1094 3447 1957 66 0 12 9 1.926072426173770.8257125542093850.182649454064789

Topology 14736 88 204 1285 1889 2780 209 1 9 28 1.360151404671591.058487101257350.63123577700557

Logic 9712 5 31 231 1239 559 88 0 15 8 0.2267782344475180.5583688801885220.779928472162312

Dyn. Systems & ODE 45675 103 126 1264 3257 2803 391 5 20 39 1.294202700231660.8464279796416060.960025064198613

Geometry 23640 80 308 1804 2271 1970 351 0 16 27 1.217887279256281.463630667580541.04415497288534

PDE 32682 62 190 2746 5084 2636 643 1 31 99 0.5451604879997861.286800068082881.10480184908399

Analysis 74336 93 152 2602 7541 6293 1039 5 99 226 0.5207151679915220.776430223240911.13677251567236

Combinatorics 22402 15 24 1292 4755 1860 546 3 91 70 0.1745793743622160.8013865469689271.24175253088383

Lie Theory 9638 38 75 387 680 636 136 1 10 27 2.053441624471231.114519290399861.43607926067873

Algebra 26429 109 213 1878 6270 4837 1120 6 187 362 0.7724990544266070.7093244119308211.5510657878141
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Iran

A Publ. 
from Iran

B Publ. 
from Iran

C Publ. 
from Iran

A** 
Chance

A 
Chance

Iran’s 
Attention

Logic 9712 5 31 231 1239 559 88 0 15 8 0.2267782344475180.5583688801885220.779928472162312

Algebra 26429 109 213 1878 6270 4837 1120 6 187 362 0.7724990544266070.7093244119308211.5510657878141

Analysis 74336 93 152 2602 7541 6293 1039 5 99 226 0.5207151679915220.776430223240911.13677251567236

Combinatorics 22402 15 24 1292 4755 1860 546 3 91 70 0.1745793743622160.8013865469689271.24175253088383

Number Theory 14023 136 231 1094 3447 1957 66 0 12 9 1.926072426173770.8257125542093850.182649454064789

Dyn. Systems & ODE 45675 103 126 1264 3257 2803 391 5 20 39 1.294202700231660.8464279796416060.960025064198613

Topology 14736 88 204 1285 1889 2780 209 1 9 28 1.360151404671591.058487101257350.63123577700557

Lie Theory 9638 38 75 387 680 636 136 1 10 27 2.053441624471231.114519290399861.43607926067873

PDE 32682 62 190 2746 5084 2636 643 1 31 99 0.5451604879997861.286800068082881.10480184908399

Geometry 23640 80 308 1804 2271 1970 351 0 16 27 1.217887279256281.463630667580541.04415497288534

Algebraic Geometry 10056 173 443 2342 2355 964 27 2 8 2 2.812330525386482.029013836149120.0857678965539094
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نمودار در ریاض رشته های . ریاض رشته های برای A** و A گروه های مجالت در حضور بخت مقابل در ایران ریاض جامعه نسبی توجه :١٣ ل ش
.A گروه مجالت در حضور بخت اساس بر دوم نمودار نمودار در و شده اند مرتب ایران علم جامعه توجه میزان اساس بر باال

١٧



گرفت: درنظر م توان را ریاض رشتۀ ی به کشور ران پژوهش توجه میزان ، بین الملل

Y رشته به ایران توجه میزان =

(
Y به مربوط کدهای ذیل ایران آدرس با نمایه شده مقاالت تعداد

ایران آدرس با نمایه شده مقاالت تعداد

)
(
EF گروه Yدر رشته به مربوط کدهای ذیل نمایه شده مقاالت تعداد

EF گروه در نمایه شده مقاالت کل تعداد

)
کرد. تعریف م شوند، مشخص AMS دورقم کدهای با که را ریاض زیرشاخه های به ایران توجه میزان م توان مشابه به طور

مجالت در رشته ها آن در مقاله انتشار بخت با ریاض مختلف رشته های به ایران توجه میزان ١٣ ل ش نمودار های در
کم بسیار توجه م خورد، چشم به نمودار این مشاهدۀ از که نگران کننده نکتۀ تنها شاید است. شده مقایسه A** و A گروه های
جامعه بزرگان گذشته، سال های طول در درست به که نکته ای است؛ اعداد نظریه و جبری هندسه حوزه های به ما ریاض جامعه
را A** و A* ،A گروه های مجالت توجه بیشترین شاخه، دو این که است حال در این کرده اند. اشاره بدان نیز کشور ریاض

کرده اند. معطوف خود به متمادی سال های طول در

توجه با ریاضیات، مختلف حوزه های در کشور پژوهش نیروهای توزیع وضع از امیدواری با همراه تصور این متأسفانه
فهرست محض ریاضیات از موضوعات ١۴ ل ش جدول در م شود. تغییر دچار زیادی حد تا ریاض زیرشاخه های به دقیق تر
هر برای است. عنوان ۴٣ شامل فهرست این . است داده اختصاص آن ها به دو رقم کدی ا آمری ریاض انجمن که شده اند
و B ،A گروه های از ی هر تحت و MathSciNet در ٢٠١٢ تا ٢٠٠٨ ۵ ساله بازۀ در که مقاالت تعداد عناوین این از ی
م توان گذشته همچون اساس، این بر شده اند. فهرست ایران در D و C ،B ،A گروه های مقاالت وضعیت و شده اند نمایه C
١۵ ل ش نمودار در کرد. مقایسه زیرشاخه ۴٣ این از ی هر برای ایران توجه میزان با را A گروه مجالت در حضور بخت
هر به ایران ریاض جامعه توجه میزان و شده اند مرتب A گروه مجالت در حضورشان بخت اساس بر ریاض زیرشاخه های این
جامعه توجه میزان اساس بر سازی مرتب ،١۶ ل ش نمودار در است. شده مقایسه حضور بخت این با زیرشاخه ها این از ی
بخش توجه میزان ایران، ریاض جامعه توجه میزان و A گروه مجالت در حضور بخت بر عالوه و است شده انجام ایران ریاض
که شده اند گرفته درنظر مقاالت تنها مقصود، این برای است. شده رصد هم زیرشاخه به ایران ران پژوهش پژوهش های ممتاز
نیروی از عظیم بخش که کرد مشاهده م توان به خوبی نمودار دو این به توجه با شده اند. منتشر B و A گروه های مجالت در
ر، دی عبارت به ندارد. وجود A گروه مجالت سوی از آن ها به توجه هیچ تقریباً که م شود زمینه هایی صرف کشور پژوهش

ندارند. حوزه ها آن در پژوهش به چندان عالقۀ مختلف دالیل به دنیا خوب ریاض دانان

توزیع نحوه به ریاضیات حوزه در ایران پژوهش محصوالت کیف ضعف مسئلۀ از بخش گفته شده، مطالب به توجه با
آموزش های در ضعف جدی، رقابت از فرار همچون مختلف عوامل برم گردد. ریاض مختلف بخش های در ما پژوهش نیروهای
در ضعف و بین الملل تعامالت در ضعف ، ریاض مختلف حوزه های در مهم پیشرفت های از بی اطالع الزم، پژوهش
نیروهای توزیع در توازن عدم چنین دالیل از بخش عنوان به م توان را ریاض فعال عرصه های به ورود برای الزم پیش زمینه های
در ما کشور ضعف مثال، برای م طلبد. را بلندمدت نگاه مسائل، این از برخ حل درخصوص چاره اندیش برشمرد. پژوهش
این به دکتری دانشجویان هدایت برای و است بوده کشور ریاض جامعه دلسوزان از بسیاری دغدغه که سال هاست جبری هندسه
است. شده برداشته قدم هایی جبری هندسه به ورود برای جابه جایی) جبر (نظیر مرتبط رشته های ران پژوهش تشویق یا و رشته
نشان دهنده که شاخص عنوان به دارند‐ A گروه مجالت نزد ریاض مختلف زیرشاخه های که وزن از صحیح تصور شاید اما
دوره های دانشجویان به خصوص و کشور ران پژوهش جوان نسل به است‐ برجسته ریاض دانان از برخ نزد زیرشاخه ها این وزن

کنند. انتخاب را ریاضیات در خود آینده فعالیت حوزه باز، چشم با که کند کم دکتری ،
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Table 1

AMS Code A Publ. B Publ. C Publ. Iran-A Iran-B Iran-C Iran-All Iran’s 
Attention

Chance of Publ. 
in A Journal

Iran’s Elite 
Attention

03- Mathematical logic and foundations 267 1239 559 0 15 8 88 0.8118662064348470.5590152338166220.695831169444313

05- Combinatorics 1331 4755 1860 3 91 70 546 1.309079223813620.7242056896096851.28941104544814

06- Order, lattices, ordered algebraic structures 37 203 576 0 4 16 100 2.334703259090850.1960396881644221.53121415697198

08- General algebraic systems 5 63 161 0 2 5 31 2.578980508382630.09439890566633351.90967145515807

11- Number theory 1379 3280 1874 0 10 9 61 0.1778848758985250.9126075254638640.181692517141387

12- Field theory and polynomials 82 167 83 0 2 0 5 0.2869153402738161.067844970242420.376346612075041

13- Commutative algebra, rings and algebras 291 875 692 5 67 128 330 3.383686187341140.6771419456080516.72481567324616

14- Algebraic Geometry 2054 1612 598 2 5 1 17 0.07595451128074182.082647076109320.117211139970838

15- Linear and multilinear algebra; matrix theory 75 329 419 1 9 24 107 2.476884701795150.393997862653532.58092378924852

16- Associative rings and algebras 354 1315 1184 0 22 67 196 1.308808624065740.5364557789517691.94887656740156

17- Non-associative rings and algebras 329 689 496 0 15 15 52 0.6543337429969820.9395122789705721.2379168613829

18- Category theory; homological algebras 183 380 125 0 2 1 10 0.2769066656131011.149992715046230.272413681414783

19- K-Theory 215 135 34 1 0 1 2 0.09922488851136122.420692771084340.325383008356546

20- Group theory and generalizations 786 2610 1569 0 75 129 399 1.531001059230280.6844405489025592.56688855414082

22- Topological groups, Lie groups 425 351 217 0 1 3 29 0.55637883104861.850427692643690.251655740602042

26- Real functions 55 281 611 1 3 9 56 1.126574446963210.2510990954313560.857609280737

28- Measure and integration 108 246 188 0 0 2 19 0.6678457440764680.8615032232250030.230529659057036

30- Functions of a complex variable 388 695 844 0 0 7 49 0.4844357815853070.8705274069813240.226940717815878

31- Potential theory 89 157 94 0 0 0 1 0.05603287821818051.13173182140326 0

32- Several complex variables and analytic spaces 904 743 366 0 3 1 10 0.09464072823736391.941588063131810.124140164141991

33- Special functions 99 344 324 0 1 4 15 0.3725784601208870.5580489153484870.407259045661387

34- Ordinary differential equations 403 1699 2206 2 11 27 240 1.061346996890330.4044471591099780.58006998704231

35- Partial Differential Equations 2969 4876 2041 1 19 17 329 0.634011506927541.298440428109360.233817609889227

37- Dynamical systems and ergodic theory 1061 1418 448 3 5 9 82 0.5337193866494261.567202440098620.362845964904601

39- Difference and functional equations 29 208 595 0 12 82 314 7.189988075207870.1506978683966647.05830833511892

40- Sequences, series, summability 4 43 124 0 0 0 5 0.5570520056778170.1011337983513 0

41- Approximations and expansions 83 349 352 0 3 5 41 0.9962988805630560.4577142857142860.637485077596498

42- Harmonic analysis on Euclidean spaces, Fourier analysis 446 830 656 0 2 12 66 0.6508166600496740.998068098480880.452706794235194

43- Abstract harmonic analysis 87 175 153 2 13 47 95 4.3611131721620.9063659747423439.33339597946102

44- Integral transforms, operational calculus 26 41 84 1 0 0 9 1.135500710911470.7444385223011250.413732037115608

45- Integral equations 29 140 149 0 4 3 69 4.133746298737460.3942786997044781.37520365795974

46- Functional analysis 911 1804 1248 0 34 72 301 1.446985807935550.9938635024579771.67100554783558

47- Operator theory 551 2576 1615 1 43 68 382 1.534700595313640.5023686005091641.47554538416262

49- Calculus of variations and optimal control; optimization 270 768 415 1 9 4 111 1.45538941772480.8033977064486440.601947368521952

51- Geometry 72 254 179 0 0 4 4 0.1509004245083670.6164155075748540.49483990181748

52- Convex and discrete geometry 535 516 290 0 3 0 5 0.07103347723408411.724874262149270.139761829092745

53- Differential geometry 1570 1491 1491 0 13 23 144 0.6026734880408861.491179198339930.494078944147725

54- General topology 39 383 1259 0 8 19 166 1.881318052727010.1003065587752561.00344171048205

55- Algebraic topology 193 357 274 0 0 5 11 0.2543239860873721.012657386828870.379087000027044

57- Manifolds and cell complexes 592 591 930 0 0 2 9 0.08114557848917761.211308172586230.0591325486080992

58- Global analysis, analysis on manifolds 753 558 317 1 1 2 23 0.2691505575345031.999737603978570.153497635391786

60- Probability theory and stochastic processes 569 785 744 0 1 2 141 1.280369962716671.172571192300180.0893329899015112

82- Statistical mechanics, structure of matter 102 143 44 0 0 0 39 2.570920294716511.52593054571226 0

All fields 20750 40474 28488 25 508 903 4709 1 1 1

آن ها. در ایران سهم و مجالت از گروه هر در ریاض زیرشاخه های در (٢٠١٢ تا ٢٠٠٨ سال های بازه (در شده منتشر مقاالت تعداد :١۴ ل ش
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معادالت اعداد، نظریه منطق، ترکیبیات، نظیر م خورند، چشم به ١۴ ل ش فهرست در که زیرشاخه هایی از بسیاری عالوه، به
بسیار حوزه هایی خود، و... دیفرانسیل هندسه و جبری هندسه رها، عمل نظریه ، دینامی سیستم های پاره ای، و عادی دیفرانسیل
در کرد. توجه آن به نظر دقت با باید که است مسئله ای پژوهش برای درست حوزه های انتخاب آن ها درون که هستند وسیع
و تابع معادالت ، عموم توپولوژی جبری، سیستم های نظیر حوزه هایی به کشورمان ران پژوهش پرداختن م رسد نظر به مقابل
تناسبی چندان ، چندخط و خط جبر و مجرد آنالیز هارمونی مانند زیرشاخه هایی حدودی تا حت و انتگرال معادالت ، تفاضل
نیست. ر دی ی شبیه کامال یادشده موضوعات در پژوهش ها وضعیت البته ندارد. دنیا فعال ریاضیات در موضوعات این اه جای با
مقاالت سهم آنکه حال است، شده تولید گذشته سال های در خوب مقالۀ مالحظه ای قابل تعداد مجرد، آنالیز هارمونی در مثال
ما جوان ریاض دانان رد روی تصحیح است. بوده اندک بسیار تفاضل و تابع معادالت نظیر زیرشاخه ای در مقاالت کل از خوب
کند. فراهم م کنیم، عرضه دنیا به که پژوهش محصوالت کیفیت بهتر شدن برای را زمینه م تواند ، تحقیقات زمینه های انتخاب به

خواهد اتفاق بزرگ مقیاس در و امر بدو در آنچه احتماال گیرد، قرار ما ریاض جامعه توجه مورد نکات این دلیل هر به اگر
وجود با شد! خواهد منتشر کشور داخل از متفاوت، دو رقم کد انتخاب با این بار اما قبل، مشابه پژوهش هایی که است آن افتاد،
به که گیرد ل ش مهم تر تغییرات برای جرقه هایی ما اران هم برخ اذهان در ، کوچ مقیاس در دست کم که امیدواریم این،

شود. منجر آن ها پژوهش های اعتالی

دکتری دوره های توسعه سیاست ۶

نیروهای توزیع نحوه و م شوند تولید ایران در که ریاض پژوهش محصوالت کیف وضعیت اولیه مقایسه به گذشته، فصل های در
از جدی نگران های امیدواری ها، برخ کنار در بررس ها، این محصول پرداختیم. ریاض زیرشاخه های بین در کشور پژوهش
این نویسندگان آینده، بخش های در است. شده تولید کشور در گذشته سال های طول در که است محصوالت کیف توسعه عدم
این نویسندگان نگاه از که عوامل ر دی (و عوامل این مهار کرد. خواهند تمرکز کیف توسعه عدم احتمال عوامل برخ بر نوشتار
بردارد. کیفیت ارتقای راستای در و استوارتر را خود بعدی گام های که کند کم ما ریاض جامعه به م تواند مانده اند) دور نوشتار

تعداد است. گذشته سال های در کشور ریاض دکتری دوره های توسعه نحوه پرداخت، خواهیم آن بررس به که نکته ای اولین
آموزش و درمان بهداشت، و عتف وزارت خانه های پوشش تحت رشته های سایر و ریاض رشته در تحصیل به شاغل دانشجویان
دکتری و ارشد کارشناس ، کارشناس مقاطع در ریاض رشته سهم م شود، مشاهده چنان که است. آمده ١٧ ل ش در پزش
هم تحصیل رشته های سایر با مقایسه در حت ترتیب، این به است. ٢/٣ درصد حدود و ٢ درصد ١ درصد، از کمتر ترتیب به
به مشغول نفر ٢۶١٣ حاضر حال در ریاض دکتری دوره در است. یافته بیشتری توسعه ریاض تکمیل تحصیالت دوره های
مدرک نفر ۵٨٠ حدود ساالنه (٩٣-٩٢ سال آمار اساس (بر دکتری دوره اتمام برای سال ۴/۵ متوسط فرض با و هستند تحصیل

ی ساالنه کشور، در جمعیت نفر هزار ١٣۵ هر ازای به ر، دی عبارت به م کنند. دریافت کشور در ریاض تخصص دکتری
در که م کنیم اشاره نکته این به باشیم، داشته کشورها سایر وضع با مقایسه ای آنکه برای م شود. اعطا ریاض دکتری مدرک

ی ساالنه ا، آمری در جمعیت نفر هزار ٢۶۵ هر ازای به یعن م شود. اعطا ریاض دکتری مدرک ١٢٠٠ حدود ساالنه ا، آمری
حمایت شرایط اه ها، دانش تعدد غیر قابل مقایسه، انات ام از صرف نظر با حت م شود. اعطا ریاض تخصص دکتری مدرک

م رسد. به نظر نگران کننده بسیار برابری، دو کمابیش اختالف این ا، آمری در اساتید بیشتر بسیار تعداد و بهتر

همواره که ریاض رشته ار بی التحصیالن فارغ خیل موضوع کنار در دارد. متعددی تبعات دکتری دانشجویان زیاد تعداد
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Table 1

AMS Code A Publ. B Publ. C Publ. Iran-A Iran-B Iran-C Iran-All Chance of Publ. 
in A Journal

Iran’s Attention Iran’s Elite 
Attention

31- Potential theory 89 157 94 0 0 0 1 1.131731821403260.0560328782181805 0

52- Convex and discrete geometry 535 516 290 0 3 0 5 1.724874262149270.07103347723408410.139761829092745

14- Algebraic Geometry 2054 1612 598 2 5 1 17 2.082647076109320.07595451128074180.117211139970838

57- Manifolds and cell complexes 592 591 930 0 0 2 9 1.211308172586230.08114557848917760.0591325486080992

32- Several complex variables and analytic spaces 904 743 366 0 3 1 10 1.941588063131810.09464072823736390.124140164141991

19- K-Theory 215 135 34 1 0 1 2 2.420692771084340.09922488851136120.325383008356546

51- Geometry 72 254 179 0 0 4 4 0.6164155075748540.1509004245083670.49483990181748

11- Number theory 1379 3280 1874 0 10 9 61 0.9126075254638640.1778848758985250.181692517141387

55- Algebraic topology 193 357 274 0 0 5 11 1.012657386828870.2543239860873720.379087000027044

58- Global analysis, analysis on manifolds 753 558 317 1 1 2 23 1.999737603978570.2691505575345030.153497635391786

18- Category theory; homological algebras 183 380 125 0 2 1 10 1.149992715046230.2769066656131010.272413681414783

12- Field theory and polynomials 82 167 83 0 2 0 5 1.067844970242420.2869153402738160.376346612075041

33- Special functions 99 344 324 0 1 4 15 0.5580489153484870.3725784601208870.407259045661387

30- Functions of a complex variable 388 695 844 0 0 7 49 0.8705274069813240.4844357815853070.226940717815878

37- Dynamical systems and ergodic theory 1061 1418 448 3 5 9 82 1.567202440098620.5337193866494260.362845964904601

22- Topological groups, Lie groups 425 351 217 0 1 3 29 1.850427692643690.5563788310486 0.251655740602042

40- Sequences, series, summability 4 43 124 0 0 0 5 0.1011337983513 0.557052005677817 0

53- Differential geometry 1570 1491 1491 0 13 23 144 1.491179198339930.6026734880408860.494078944147725

35- Partial Differential Equations 2969 4876 2041 1 19 17 329 1.298440428109360.634011506927540.233817609889227

42- Harmonic analysis on Euclidean spaces, Fourier analysis 446 830 656 0 2 12 66 0.998068098480880.6508166600496740.452706794235194

17- Non-associative rings and algebras 329 689 496 0 15 15 52 0.9395122789705720.6543337429969821.2379168613829

28- Measure and integration 108 246 188 0 0 2 19 0.8615032232250030.6678457440764680.230529659057036

03- Mathematical logic and foundations 267 1239 559 0 15 8 88 0.5590152338166220.8118662064348470.695831169444313

41- Approximations and expansions 83 349 352 0 3 5 41 0.4577142857142860.9962988805630560.637485077596498

34- Ordinary differential equations 403 1699 2206 2 11 27 240 0.4044471591099781.061346996890330.58006998704231

26- Real functions 55 281 611 1 3 9 56 0.2510990954313561.126574446963210.857609280737

44- Integral transforms, operational calculus 26 41 84 1 0 0 9 0.7444385223011251.135500710911470.413732037115608

60- Probability theory and stochastic processes 569 785 744 0 1 2 141 1.172571192300181.280369962716670.0893329899015112

16- Associative rings and algebras 354 1315 1184 0 22 67 196 0.5364557789517691.308808624065741.94887656740156

05- Combinatorics 1331 4755 1860 3 91 70 546 0.7242056896096851.309079223813621.28941104544814

46- Functional analysis 911 1804 1248 0 34 72 301 0.9938635024579771.446985807935551.67100554783558

49- Calculus of variations and optimal control; optimization 270 768 415 1 9 4 111 0.8033977064486441.4553894177248 0.601947368521952

20- Group theory and generalizations 786 2610 1569 0 75 129 399 0.6844405489025591.531001059230282.56688855414082

47- Operator theory 551 2576 1615 1 43 68 382 0.5023686005091641.534700595313641.47554538416262

54- General topology 39 383 1259 0 8 19 166 0.1003065587752561.881318052727011.00344171048205

06- Order, lattices, ordered algebraic structures 37 203 576 0 4 16 100 0.1960396881644222.334703259090851.53121415697198

15- Linear and multilinear algebra; matrix theory 75 329 419 1 9 24 107 0.393997862653532.476884701795152.58092378924852

82- Statistical mechanics, structure of matter 102 143 44 0 0 0 39 1.525930545712262.57092029471651 0

08- General algebraic systems 5 63 161 0 2 5 31 0.09439890566633352.578980508382631.90967145515807

13- Commutative algebra, rings and algebras 291 875 692 5 67 128 330 0.6771419456080513.383686187341146.72481567324616

45- Integral equations 29 140 149 0 4 3 69 0.3942786997044784.133746298737461.37520365795974

43- Abstract harmonic analysis 87 175 153 2 13 47 95 0.9063659747423434.361113172162 9.33339597946102

39- Difference and functional equations 29 208 595 0 12 82 314 0.1506978683966647.189988075207877.05830833511892

All fields 20750 40474 28488 25 508 903 4709 1 1 1

31- Potential theory
52- Convex and discrete geometry

14- Algebraic Geometry
57- Manifolds and cell complexes

32- Several complex variables and analytic spaces
19- K-Theory
51- Geometry

11- Number theory
55- Algebraic topology

58- Global analysis, analysis on manifolds
18- Category theory; homological algebras

12- Field theory and polynomials
33- Special functions

30- Functions of a complex variable
37- Dynamical systems and ergodic theory

22- Topological groups, Lie groups
40- Sequences, series, summability

53- Differential geometry
35- Partial Differential Equations

42- Harmonic analysis on Euclidean spaces, Fourier analysis
17- Non-associative rings and algebras

28- Measure and integration
03- Mathematical logic and foundations

41- Approximations and expansions
34- Ordinary differential equations

26- Real functions
44- Integral transforms, operational calculus

60- Probability theory and stochastic processes
16- Associative rings and algebras

05- Combinatorics
46- Functional analysis

49- Calculus of variations and optimal control; optimization
20- Group theory and generalizations

47- Operator theory
54- General topology

06- Order, lattices, ordered algebraic structures
15- Linear and multilinear algebra; matrix theory

82- Statistical mechanics, structure of matter
08- General algebraic systems

13- Commutative algebra, rings and algebras
45- Integral equations

43- Abstract harmonic analysis
39- Difference and functional equations
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. ریاض مختلف زیرشاخه های برای A گروه مجالت در حضور بخت مقابل در ایران ریاض جامعه نسبی توجه :١۵ ل ش
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Table 1

AMS Code A Publ. B Publ. C Publ. All Publ. Iran-A Iran-B Iran-C Iran-All Chance of Publ. 
in A Journal

Iran’s Attention Iran’s Elite 
Attention

Elite/Ratio-
Iran

Elite/All 
Ratio-World

08- General algebraic systems 5 63 161 0 2 5 31 0.09439890566633352.578980508382630.166385839250492

54- General topology 39 383 1259 0 8 19 166 0.1003065587752561.881318052727010.0906659302519041

40- Sequences, series, summability 4 43 124 0 0 0 5 0.1011337983513 0.557052005677817 0

39- Difference and functional equations 29 208 595 0 12 82 314 0.1506978683966647.189988075207870.274776614339154

06- Order, lattices, ordered algebraic structures 37 203 576 0 4 16 100 0.1960396881644222.334703259090850.0933881303636341

26- Real functions 55 281 611 1 3 9 56 0.2510990954313561.126574446963210.0804696033545147

15- Linear and multilinear algebra; matrix theory 75 329 419 1 9 24 107 0.393997862653532.476884701795150.23148455156964

45- Integral equations 29 140 149 0 4 3 69 0.3942786997044784.133746298737460.239637466593476

34- Ordinary differential equations 403 1699 2206 2 11 27 240 0.4044471591099781.061346996890330.057489628998226

41- Approximations and expansions 83 349 352 0 3 5 41 0.4577142857142860.9962988805630560.0728999180899797

47- Operator theory 551 2576 1615 1 43 68 382 0.5023686005091641.534700595313640.176771796318849

16- Associative rings and algebras 354 1315 1184 0 22 67 196 0.5364557789517691.308808624065740.146907090456358

33- Special functions 99 344 324 0 1 4 15 0.5580489153484870.3725784601208870.0248385640080591

03- Mathematical logic and foundations 267 1239 559 0 15 8 88 0.5590152338166220.8118662064348470.138386285187758

51- Geometry 72 254 179 0 0 4 4 0.6164155075748540.150900424508367 0

13- Commutative algebra, rings and algebras 291 875 692 5 67 128 330 0.6771419456080513.383686187341140.738258804510795

20- Group theory and generalizations 786 2610 1569 0 75 129 399 0.6844405489025591.531001059230280.287782153990655

05- Combinatorics 1331 4755 1860 3 91 70 546 0.7242056896096851.309079223813620.22537261362359

44- Integral transforms, operational calculus 26 41 84 1 0 0 9 0.7444385223011251.135500710911470.12616674565683

49- Calculus of variations and optimal control; optimization 270 768 415 1 9 4 111 0.8033977064486441.4553894177248 0.131116163758991

28- Measure and integration 108 246 188 0 0 2 19 0.8615032232250030.667845744076468 0

30- Functions of a complex variable 388 695 844 0 0 7 49 0.8705274069813240.484435781585307 0

43- Abstract harmonic analysis 87 175 153 2 13 47 95 0.9063659747423434.361113172162 0.688596816657157

11- Number theory 1379 3280 1874 0 10 9 61 0.9126075254638640.1778848758985250.0291614550653319

17- Non-associative rings and algebras 329 689 496 0 15 15 52 0.9395122789705720.6543337429969820.188750118172206

46- Functional analysis 911 1804 1248 0 34 72 301 0.9938635024579771.446985807935550.163446901893052

42- Harmonic analysis on Euclidean spaces, Fourier analysis 446 830 656 0 2 12 66 0.998068098480880.6508166600496740.0197217169712022

55- Algebraic topology 193 357 274 0 0 5 11 1.012657386828870.254323986087372 0

12- Field theory and polynomials 82 167 83 0 2 0 5 1.067844970242420.2869153402738160.114766136109526

31- Potential theory 89 157 94 0 0 0 1 1.131731821403260.0560328782181805 0

18- Category theory; homological algebras 183 380 125 0 2 1 10 1.149992715046230.2769066656131010.0553813331226202

60- Probability theory and stochastic processes 569 785 744 0 1 2 141 1.172571192300181.280369962716670.00908063803345155

57- Manifolds and cell complexes 592 591 930 0 0 2 9 1.211308172586230.0811455784891776 0

35- Partial Differential Equations 2969 4876 2041 1 19 17 329 1.298440428109360.634011506927540.0385417329439234

53- Differential geometry 1570 1491 1491 0 13 23 144 1.491179198339930.6026734880408860.0544080232259134

82- Statistical mechanics, structure of matter 102 143 44 0 0 0 39 1.525930545712262.57092029471651 0

37- Dynamical systems and ergodic theory 1061 1418 448 3 5 9 82 1.567202440098620.5337193866494260.0520701840633587

52- Convex and discrete geometry 535 516 290 0 3 0 5 1.724874262149270.07103347723408410.0426200863404505

22- Topological groups, Lie groups 425 351 217 0 1 3 29 1.850427692643690.5563788310486 0.0191854769327103

32- Several complex variables and analytic spaces 904 743 366 0 3 1 10 1.941588063131810.09464072823736390.0283922184712092

58- Global analysis, analysis on manifolds 753 558 317 1 1 2 23 1.999737603978570.2691505575345030.0234043963073481

14- Algebraic Geometry 2054 1612 598 2 5 1 17 2.082647076109320.07595451128074180.0312753869979525

19- K-Theory 215 135 34 1 0 1 2 2.420692771084340.09922488851136120.0496124442556806

All fields 20750 40474 28488 0 25 508 903 4709 1 1 0.113187513272457

08- General algebraic systems
54- General topology

40- Sequences, series, summability
39- Difference and functional equations

06- Order, lattices, ordered algebraic structures
26- Real functions

15- Linear and multilinear algebra; matrix theory
45- Integral equations

34- Ordinary differential equations
41- Approximations and expansions

47- Operator theory
16- Associative rings and algebras

33- Special functions
03- Mathematical logic and foundations

51- Geometry
13- Commutative algebra, rings and algebras

20- Group theory and generalizations
05- Combinatorics

44- Integral transforms, operational calculus
49- Calculus of variations and optimal control; optimization

28- Measure and integration
30- Functions of a complex variable

43- Abstract harmonic analysis
11- Number theory

17- Non-associative rings and algebras
46- Functional analysis

42- Harmonic analysis on Euclidean spaces, Fourier analysis
55- Algebraic topology

12- Field theory and polynomials
31- Potential theory

18- Category theory; homological algebras
60- Probability theory and stochastic processes

57- Manifolds and cell complexes
35- Partial Differential Equations

53- Differential geometry
82- Statistical mechanics, structure of matter

37- Dynamical systems and ergodic theory
52- Convex and discrete geometry
22- Topological groups, Lie groups

32- Several complex variables and analytic spaces
58- Global analysis, analysis on manifolds

14- Algebraic Geometry
19- K-Theory
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(B و A گروه های در مقاالت انتشار (سهم ریاض زیرشاخه های به جامعه این ممتاز بخش توجه و ایران ریاض جامعه عموم نسبی توجه :١۶ ل ش
A. گروه مجالت در حضور بخت با مقایسه در
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Table 1

Enrolled 
Students

Enrolled BS 
Students

Share of All 
BS Students

Enrolled MS 
Students

Share of All 
MS Students

Enrolled PhD 
Students

Share of All 
PhD Students

Mathematics 44181 28485 0.97% 13002 2% 2613 2.28%

Statistics 13854 10755 0.37% 2576 0.4% 352 0.3%

Physics 35118 23774 0.81% 9189 1.42% 2154 1.88%

Chemistry 71968 50206 1.72% 17405 2.69% 3596 3.14%

Ministries of Science and 
Technology & Medicine

4685386 2920963 100% 647321 100% 114437 100%

. تحصیل رشته های سایر و ریاض رشته در مختلف مقاطع در ١٣٩٣-١٣٩٢ تحصیل سال در تحصیل به شاغل دانشجویان تعداد آمار :١٧ ل ش

این نویسندگان نظر به است، داشته نگاه آن ها برای متناسب شغل فرصت های ایجاد نگران در را کشور ریاض جامعه بزرگان
بدان دکتری دانشجویان تعداد زیاد شدن است. مترتب مسئله این بر پژوهش وی ال خصوص در هم نگران کننده ای تبعات نوشتار
ترتیب بدین هستند. دکتری دانشجوی چندین تربیت مشغول هم زمان کشور، اه های دانش اساتید میانگین به طور که معناست
دانشجویان تربیت به معطوف راهنما استاد پژوهش توان تمام یا نم  یابد اختصاص الزم توجه دکتری دانشجوی تربیت برای یا
دانشجو با تعامل در تنها متصور، حالت بهترین در راهنما، استاد پژوهش های که است آن دوم، مسیر طبیع نتیجه م شود. متعدد
دانش، و م آزمایند دکتری دوران در را خود پژوهش تجربه های اولین طبیع به طور دکتری، دوره دانشجویان م گیرد. ل ش
را عمیق پژوهش محصوالت تولید انتظار ترتیب، این به م کند. ط را خود رشد دوران ابتدایی سال های آن ها بینش و عمق
ارتقا چندان هم راهنما اساتید پژوهش های سطح ترتیب، این به استثنایی. بسیار موارد در ر م داشت، نم  توان دوران این در
کشورهای در همتایانشان با مقایسه در کشور، ران پژوهش پژوهش محصوالت عمق و علم رشد مبالغه، کم با نم  کند. پیدا
ارشدیت، دوران در کشور ریاض دانان پژوهش محصوالت ر، دی عبارت به م شود. متوقف کمابیش دکتری دوره از پس ر، دی

ندارد. جوان دوران در ایشان محصوالت به نسبت چندان کیف مزیت

تمام در ١٣٩١ تا ١٣٨٠ سال های فاصله در را علم هیئت اعضای و دکتری دانشجویان تعداد میان نسبت ١٨ ل ش نمودار
به مربوط اطالعات اما نکردند. پیدا دسترس ریاض رشته برای مشابه اطالعات به نویسندگان متأسفانه م دهد. نشان رشته ها
مشغول دولت اه های دانش در ریاض علم هیئت عضو ٩٩۶ تعداد ١٣٨٩ سال در که م دهد نشان علم هیئت اعضای تعداد
م توان ،١٣٩٣ تا ١٣٨٩ سال های فاصله در اه ها دانش علم هیئت اعضای تعداد ١١درصدی رشد به توجه با بوده اند. فعالیت
ترتیب، این به باشد. نفر ١١٠۵ حدود در ١٣٩٣ سال در دولت اه های دانش ریاض علم هیئت اعضای تعداد که کرد پیش بین
در میانگین به طور آنچه از باالتر بسیار عددی است؛ ٢/٣۶ حدود در استاد به دکتری دانشجوی نسبت دولت اه های دانش در

است. برقرار ر دی رشته های

نیز کشور در علم هیئت اعضای جوان ترین حت که معناست بدان اساتید، و دکتری دانشجویان میان نسبت از تخمین این
نامناسب تأثیر دکتری، رساله های کیفیت بر موضوع این نامطلوب تأثیر بر عالوه هستند. دکتری رساله های هدایت مسئله درگیر

دارد. فوق العاده ای اهمیت ما نظر از که است موضوع کشور، مختلف اه های دانش جوان اساتید رشد بر وضعیت این

نگران شاید که موضوع است، بوده دکتری دوره های و ریاض جامعه گریبان گیر گذشته سال های در که آفات وجود با
به تا کند پیدا ادامه نیز دکتری دوره از بعد سال ٢٠ یا ١۵ حداقل باید کیف رشد روند که است آن م شود، موجب را جدی تری
به نم  دهد. را رشد این اجازۀ دکتری، دوره های کم توسعۀ سیاست آنکه حال شود. منجر پژوهش اول طراز محصوالت تولید
کمتری رواج دانشجو، و راهنما استاد بین اری هم با مقایسه در مختلف، سطوح در علم هیئت اعضای میان اری هم عالوه،
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Table 1

All Faculty 
Members

Faculty Members 
in Basic Sciences

 All Students BS Students MS Students PhD Students Basic Sci.-All PhD Student/
Faculty

Science Students/
Science Faculty

80-81 22304 3798 733760 514109 33739 11256 96293 0.50466284074605425.353607161664

81-82 22889 3608 781104 533246 37526 12246 99579 0.53501682030669827.5995011086474

82-83 23664 3605 888998 619565 40914 13208 120352 0.5581473968897933.3847434119279

83-84 25404 3895 975361 688085 47713 13838 135526 0.544717367343725 34.79486521181

84-85 25680 3873 1142608 763002 54880 15999 153931 0.62301401869158939.7446423960754

85-86 25652 4069 1444027 1087992 73438 17964 211357 0.70029627319507251.943229294667

86-87 29307 4452 1883449 1507021 86471 22104 239854 0.75422254068993853.8755615453729

87-88 28512 4557 1784499 1357145 103447 26428 197382 0.92690796857463543.3140223831468

88-89 32852 5233 2088187 1339419 125056 29975 167898 0.91242542310970432.0844639785974

89-90 32737 5363 2257731 1484784 148866 34746 200248 1.0613678712160637.3388029088197

90-91 34699 5474 2435281 1626504 195580 39216 212504 1.13017666215165 38.820606503471

91-92
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عتف. وزارت در علم هیئت اعضای به دکتری دانشجویان نسبت :١٨ ل ش

است. مطلوب کیفیت با پژوهش محصوالت نگرفتن ل ش عوامل از خود که دارد، کشور در

مقایسه های اما ندارند. را موفقیت ها این انکار قصد نویسندگان و است داشته نیز خوبی موفقیت های البته دکتری دوره های
آن ها نسبی کردن محدود ه بل ندارد، وجود دوره ها این بیشتر توسعه به نیازی هیچ کنون شرایط در که م دهد نشان انجام شده
که هزینه ای صرفه جویی و دکتری دوره های اندازه کردن کوچ با است. مطلوب برسند، کنون اندازۀ نصف به که به گونه ای
که به گونه ای کرد؛ حمایت تکمیل تحصیالت دانشجویان پژوهش و تحصیل از م توان م شود، حاصل دولت برای راه این از
از دشوارتر مراتب به ایران در انقباض سیاست های اجرای متأسفانه، کند. تمرکز پژوهش بر تمام وقت صورت به بتواند دانشجو
حال است؛ باز بازگشت راه که م شوند اجرا استدالل این با همواره توسعه ای سیاست های است. توسعه ای سیاست های اجرای

نم  شود. محقق هیچ گاه معمول به طور سیاست ها، این از بازگشت آنکه

کمیت برابر در کیفیت مسئله و فیلدز مدال برندگان ریاض پژوهش های ٧

زن اولین میرزاخان مریم خانم که ٢٠١۴ سال تا شدند معرف ریاض جامعه به فیلدز مدال برندگان اولین که ١٩٣۶ سال از
را فیلدز جایزه برندگان ۵۶ نفرۀ فهرست تأثیرگذاری و برجسته بسیار ریاض دانان گرفت، لقب فیلدز مدال برندۀ ایران اولین و
این پژوهش های داشته اند. قرار سال ۴٠ تا ٢٧ سن محدودۀ در افتخار، این کسب زمان در نام برده ریاض دانان م دهند. یل تش
فهرست این ریاض دانان پژوهش سب این، وجود با است. داده قرار تحت تأثیر را ریاضیات از مختلف حوزه های ریاض دانان
چشم به فهرست این در اندک پژوهش محصوالت با ریاض دانان هم و پرمحصول ریاض دانان هم است. بوده متنوع بسیار

م خورند.
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و یافته اند ارتقا استادی مرتبه به فیلدز مدال برندگان که زمان در ی مقطع، دو در ما موضوع، این با آشنا شدن بهتر برای
و برجسته ترین از گروه عنوان به را آن ها انتشاریافتۀ پژوهش محصوالت کرده اند، دریافت را خود مدال که زمان در ری دی
و شده اند نمایه MathSciNet اه پای در که آثاری تمام به است مربوط تعداد این کرده ایم. بررس ریاض دانان تأثیرگذارترین
جایزه برندگان برخ درخصوص م شود. نیز شده اند منتشر کنفرانس ها مقاالت مجموعه در که محصوالت و دکتری تز شامل
مشاهده م توان را بررس ها این محصول ١٩ ل ش جدول در نشدیم. استادی مرتبه به آن ها ارتقای زمان استخراج به موفق فیلدز
ارتقا زمان در فهرست این ریاض دانان نمایه شده علم محصوالت تعداد نمود، مشاهده م توان جدول این در همچنان که کرد.
و ٩ بین فیلدز جایزه دریافت زمان در و مقاله ٢٧ و ٠ بین است، شده  منتشر دکتری درجه دریافت از پس که استادی مرتبۀ به
در نفر ١٨ این از نفر ٩ حداقل واقع در نیستند. استثنا فهرست این در کم محصول ریاض دانان عالوه به است. متغیر مقاله ٩٠
ایشان از نفر ٩ حداقل و است شده منتشر دکتری درجه دریافت از پس که داشته اند مقاله ١٠ از کمتر استادی مرتبۀ به ارتقا زمان
مقاله ۵ استادی رتبه به ارتقا زمان در میرزاخان مریم خانم جمله از داشته اند. مقاله ١۵ از کمتر فیلدز مدال دریافت زمان در
دریافت و استادی مرتبه به ارتقا بین فاصلۀ در است. مستخرج ایشان پایان نامه از مقاله سه تعداد، این از که است داشته نمایه شده
را نشده اند منتشر هنوز که ر دی مقالۀ دو فهرست این به م توان البته است. شده منتشر ایشان از ر دی مقاله ٣ هم فیلدز مدال
آمده جدول در که (چنان شد اشاره آن ها به ایشان، به فیلدز مدال اهدای مناسبت به ریاض دانان کنگره بیانیۀ در که نمود اضافه
حاصل ایشان برای به شایستگ را افتخارات این همۀ که است بوده آنچنان مقاالت این عمق و اهمیت که است بدیه است).

است. کرده

فرهنگ مختلف طرق به کرده اند تالش که سال هاست فناوری و تحقیقات علوم، وزارت در ارتقا و جذب آیین نامه های
حاصل سیاست هایی سایه در که نیست موفقیت هایی بر چشم بستن نوشتار این هدف کنند. احیا ایران علم جامعه در را پژوهش
و موجود وضعیت از گذر که باورند این بر نوشتار این نویسندگان این، وجود با هستند. آن نماینده آیین نامه ها این که است شده
سیاست های اندک تغییرات با همراه ادامۀ نه م طلبد؛ را نو و دوباره نگاه ریاضیات‐ حوزه در حداقل بعدی‐ گام برداشتن

را. موجود

علم جامعه به طوری که م بودیم؛ نزدی تر ماست، مطلوب که وضعیت به که کنید تصور ادعا، این بر شاهدی عنوان به
اولیه و طبیع انتظار م داشت. فیلدز جایزه برندگان طراز در کیفیت آنان، پژوهش های که بود ریاض دانان پرورش مستعد ما
کشور علم ارزیابی ساختارهای در سرآمدی این و باشند خود اران هم سرآمد ، ریاض دانان چنین که است آن زمان چنین در
، شغل مقاطع از ی هر در کشور علم ارزیابی نظام فرض، این در ر دی عبارت به شود. دیده ارتقا فرایندهای در جمله از و
بیان به باشد. داشته ران پژوهش چنین رد عمل از خود، وضع شده حداقل های به نسبت مطلوب تری مراتب به ارزیابی م بایست
کشور‐ رسم آیین نامه های اساس بر م کنند‐ کسب ارتقا مقاطع از ی هر در ران پژوهش این از ی هر که امتیازات ، رسم
البته بخشد. رسمیت را ران پژوهش عموم به نسبت ران پژوهش این برجستگ و باشد افراد عموم از باالتر مراتب به م بایست
ساختار کشور، علم برجستگان اکثر درخصوص که است آن انتظار حداقل ول است. متصور ساختاری هر در استثنا ها مشاهدۀ

شود. اشتباه دچار نباید حاکم، علم ارزیابی

دریافت زمان در همچنین و استاد ی مرتبۀ به ارتقا زمان در را فیلدز مدال برندگان پژوهش امتیازات بخواهیم کنید فرض
تلطیف برای است تلخ طنز تخمین، این  که است واضح (پر بزنیم تخمین عتف وزارت موجود آیین نامه های مطابق فیلدز، مدال
یرید، ب درنظر ٧ کامل امتیاز پژوهش نمایه شده مجالت در فیلدز جایزه برندگان منتشرشدۀ مقاالت از ی هر برای نوشتار). این
استادی مرتبۀ به ارتقا زمان در فیلدز نشان برندگان از نیم پژوهش امتیاز اساس، این بر باشد. متعدد آن نویسندگان تعداد چند هر
را استادی) نه (و دانشیاری برای الزم پژوهش امتیازات به سخت فیلدز نشان برندگان از نیم ترتیب، این به است. ۵٧ از کمتر
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Maxim Kontsevich

نشان برندگان به مربوط اطالعات فیلدز. نشان دریافت زمان در و استادی به ارتقا زمان در فیلدز نشان برندگان پژوهش محصوالت تعداد :١٩ ل ش
است. دوره) ۵ (یعن ٢٠١۴ تا ١٩٩٨ سال های در

مشاهده، این از تأسف بارتر نداشته اند. هم را دانشیاری برای الزم پژوهش امتیازات حت نفر، ٩ این از نفر ٣ و کرده اند کسب
در است. کشور ران پژوهش بهترین معرف و شناسایی آن ها هدف که است آیین نامه هایی ر دی و برتر ر پژوهش انتخاب آیین نامه
فیلدز، نشان دریافت هنگام در اخیر، دورۀ ۵ در فیلدز نشان برندگان از نیم از بیش برتر، ر پژوهش انتخاب آیین نامه مطابق واقع،
نظام طراحان که م دهد نشان اول، وهله در مالحظات چنین نداشته اند! را مربوط فرم های کردن پر برای الزم حداقل های حت
متصور  نزدی آینده در را باکیفیت و مترق اه جای در پژوهش محصوالت قرار گرفتن کشور، پژوهش فعالیت های ارزیابی

یری نم کنند. پی عمیق پژوهش فعالیت های بستر سازی برای را الزم قانون فضای و نم دانند

وزارت آیین نامه های در که حداقل هایی پایین آوردن از است متفاوت بسیار البته است، یادداشت این نویسندگان مدنظر آنچه
جامعه عموم نزد است زمان دیر کرده اند، ایجاد حداقل ها این که مجراهایی از گذر ارهای راه است. شده پرداخته بدان عتف
تفاوت های از پژوهش ها ارزیابی مسئله به پرداختن ظرافت های که است آن اشاره، این از مراد ه بل است. شوف م ایران ریاض
مدال برندگان فهرست پرمحصوالن که نیست چنین است. ار آش دارد، وجود فیلدز مدال برندگان رد عمل در که فاحش کم
م شود، دیده ر دی بخش های و بخش این جداول در که کم تفاوت های باشند. خود همتایان از مؤثرتر ریاضیات، در فیلدز
مشارکت بدون و کارمندی و اداری فرایندی در ظرافت هایی چنین اینکه انتظار است. افراد این پژوهش فعالیت ماهیت از ناش
جدی موانع کشور ریاض علم جامعه رشد مسیر ادامۀ در که باطل است خیال گردد، لحاظ و کشف مربوط متخصصان مؤثر

م کند. ایجاد
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پژوهش پشتوانۀ آموزش؛ ٨

بسیار افراد و برگزیدگان درخصوص دنیا در علم ارزیابی رد روی به معطوف بیشتر شد، اشاره آن به قبل بخش در که موضوع
اه ‐دانش علم مرکز ی فعالیت های مجموعه در که افرادی همۀ که کرد فراموش نباید اما بود. ‐ریاض علم جامعه شاخص

نیستند. فیلدز نشان برندگان مانند م کنند، فعالیت

استادیاری، رتبه با علم هیئت اعضای اول) طراز اه های دانش از اندک بسیار تعداد جز (به دنیا مطرح اه های دانش بیشتر در
درم آیند. دائم و رسم استخدام به شوند، دانشیار آنکه از پیش و دارند ‐آزمایش رسم وضعیت مشابه استخدام وضعیت
نتیجه، در م شود. تصمیم گیری جداگانه او استخدام وضعیت و علم هیئت عضو ارتقای درخصوص که معناست بدان این

شغل وضعیت تدریس، حوزۀ در خود شغل وظایف انجام با صرفاً و پژوهش انجام بدون علم هیئت عضو ی که است ن مم
پژوهش که آن ها و م کنند تدریس کمتری میزان به آموزش بخش در هستند، موفق تر پژوهش در که افرادی باشد. داشته پایداری
با تدریس و دارند شغل امنیت گروه دو هر حال، عین در م کشند. دوش به را آموزش وظایف بار از بیشتری سهم نم  کنند،
اعضای کنار در هاروارد، اه  دانش ریاض ده دانش در مثال م شود. نهاده ارج مطلوب کیفیت با پژوهش کنار در خوب کیفیت

هستند. دائم شغل هایی ، آموزش کرس های از برخ و دارند آموزش شغل های هم افرادی ، پژوهش علم هیئت

و بیشتر سهم اول، طراز پژوهش های برزیل، و ژاپن فرانسه، مانند کشورها برخ در که م دهد نشان نمودارها اینکه
یا اجبار سر از کس که است این روشن دلیل ی نیست. دلیل بی دارند، را پژوهش ها کل از کمتری سهم ضعیف، پژوهش های
عضو ی اگر ه بل نم برد. دست ن، مم کیف سطوح نازل ترین در هم آن پژوهش، به ، شغل موقعیت از دست دادن نگران با
ارزشمند را او فعالیت ارزیابی، ساختار برد، به کار تدریس در را خود خالقیت و هنر و توان همۀ که دهد ترجیح علم هیئت
و درآمد) افزایش آن پی در و علم رتبه (افزایش ارتقا پژوهانه، جمله از مختلق مشوق های البته م نهد. ارج و م کند تلق
کارهای به را علم هیئت اعضای کالن سطح در و دارد وابستگ ممتاز پژوهش کارهای به اه دانش بودجه های افزایش حت

م کند. ترغیب و تشویق پژوهش

خوبی شغل موقعیت های م کنند، استخدام و جذب را ریاض دانان بهترین که دنیا اه های دانش بهترین در که مطلب این
از است ن مم حت و نیست خوبی معلم لزوماً برجسته، محقق و ریاضیدان نیست. مت بی ح دارد، وجود تدریس برای صرفاً
اهداف از که ران پژوهش جوان نسل و دانشجویان تربیت ، طرف از برنیاید. هم دکتری دانشجوی شایستۀ و درست راهنمایی عهدۀ
م شود. دیده به روشن معلم به عالقه مند اساتیدی به نیاز که اینجاست م طلبد. را خود لوازم است، کشور هر اه های دانش اصل

هر در افراد از بسیاری اگرچه . پژوهش بخش و آموزش بخش م شود: یل تش بخش دو از علم بدنۀ اه، دانش هر در
نم  توان حال، عین در باشند. این گونه همه که داشت انتظار نم  توان کالن سطح در هستند، فعال پژوهش و آموزش زمینۀ دو
دارند، ضعیف پژوهش توانمندی های که خوبی ران آموزش یا دارند ضعیف آموزش توانمندی های که خوبی ران پژوهش از
و علم ساختار نیاز هرآنچه باید عالوه، به نجست. بهره کشور علم فضای اعتالی در آن ها از و پوشید چشم به طور کل

شد. خواهد فلج پژوهش بخش آن دنبال به ببیند، آسیب آموزش اگر کرد. فراهم است، آن بالندگ و رشد زمینه ساز

توجه سال ها، این ط که م آید نظر به نپرداخته اند، اخیر سال های در آموزش کیفیت بررس به مقاله این نگارندگان اگرچه
بحث آن ها دربارۀ پیش تر که آسیب هایی بر عالوه کشور، در ریاض مختلف دوره های سریع توسعۀ و پژوهش بر زیاد تأکید و

است. کرده وارد کشور اه های دانش در آموزش کیفیت به جدی آسیبی شد،
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و است آموزش مسئلۀ به بیشتر ارج نهادن ایران، در پژوهش کیف سطح ارتقای و اصالح لوازم مهم ترین از صورت، هر به
مشخص پیشنهاد نیست. میسر علم هیئت اعضای ارتقای و استخدام ساختار در مهم و حساس تغییرات بدون مسئله این
است) رایج انگلستان اه دانش ساختار در آنچه (مانند است ریاض مدرس شغل تعریف خصوص، در این  مقاله این نگارندگان
فراهم آموزش کیفیت ارزیابی اساس بر را ( قطع رسم به سپس و آزمایش رسم به (پیمان استخدام مراحل ط ان ام که
، ‐پژوهش آموزش علم هیئت اعضای با مقایسه قابل و مناسب مال حمایت با همراه ، شغل موقعیت های چنین تعریف م کند.

سازد. مرتفع حدودی تا را آموزش کیفیت به بی توجه ین سهم خطرات م تواند

الت مش از بخش م تواند مقاله این نویسندگان نظر از که است ری دی نکته ، علم مرتبه ارتقای و شغل ارتقای لوازم تجزیه
با کیفیت آموزش نیز و پژوهش کارهای لوازم از خاطر آرامش دارد. وجود کشور علم جامعه در حاضر، حال در که سازد مرتفع را
ترتیب، این به بود. شده اشاره آن به هم فیلدز نشان دریافت مناسبت به میرزاخان دکتر خانم با مصاحبه در که نکته ای است؛
پیشنهاد مقاله این نویسندگان اساس، براین است. ممتاز کیفیت با کارهای برای الزم آرامش ایجاد عوامل مهم ترین از شغل ثبات

است. مترتب آن بر که مختلف جوانب و آثار و موضوع این بررس برای شود یل تش کارگروه که م کنند

پایه علوم ر دی رشته های برخ با ریاض فرهنگ تفاوت ٩

آن ها (که A دستۀ مجله  ٧٠ شد، اشاره چنان که م پردازیم. پژوهش فعالیت های ارزیابی مسئلۀ به ر دی منظری از بخش، این در
مقاله ٢٢٠١۵ مجموع در میالدی، ٢٠١٢ تا ٢٠٠٨ ۵ سالۀ دورۀ ظرف کردیم)، ارزیابی خوب کیفیت با مقاالت انتشار دهندۀ را
معموال که کردیم مشاهده برد. به کار نیز مجالت از ٧٠ تایی لیست این مرتب کردن برای م توان را AI معیار رسانده اند. به چاپ
مجلۀ ٧٠ ترتیب، این به م یابد. افزایش مجموع در مجله، آن AIافزایش با به خصوص مجله، ی در مقاالت انتشار دشواری
م توان مقاله، هر اهمیت و نوآوری میزان به بسته که م کنند ایجاد را خوب کیفیت با مجالت از معنادار کامال طیف یاد شده

بررس مقاله این نویسندگان تا جایی که زد. تخمین مقاله آن انتشار احتمال اه جای عنوان به را لیست این مجالت از تعدادی
این به حداقل پایه، علوم رشته های سایر در وضع چنین پرسیده اند، در این باره پایه علوم ر دی رشته های متخصصان از و کرده اند

ندارد. وجود لزوماً دقت،

که مقاالت تعداد و تأثیر ضریب همراه به آورده ایم را فیزی رشتۀ سرشناس نسبتاً مجلۀ شش ،٢٠ ل ش جدول در مثال، برای
مقاله، ۴۵٠٩٣ مجموع در ۵ ساله زمان بازۀ این در مجله شش این کرده اند. منتشر ٢٠١١ تا ٢٠٠٧ زمان بازۀ در آن ها از ی هر

برخ در م شود، دیده به روشن جدول این در که همچنان و واقع در کرده اند. منتشر ،A دسته مجله ٧٠ برابر ٢ از بیش یعن
رشته های این مجالت معموال نیستند. کم م کنند، چاپ سال هر در مقاله درخورتوجه تعداد که مجالت پایه، علوم رشته های
بهترین کیفیت میان دارد وجود بیشتری فاصلۀ و م کنند عرضه علم جامعۀ به را مقاالت از وسیع تری نسبتاً طیف پایه، علوم
رشته ها، سایر برجستگان به نسبت ریاض رشته برجستۀ افراد مقاالت کم نسبتاً تعداد م کنند. منتشر که مقاالت ضعیف ترین و
در البته باشد؛ داشته م تواند رشته این رشد جریان در ریاض خاص مقاله ی که به سزایی تأثیر و اهمیت از است نشانه ای شاید

پایه. علوم ر دی شاخه های با نسبی مقایسه ای

از م توان که نتیجه گیری حداقل نباشند، واقعیت کاشف گفته شده گمانه زن های تمام که حالت در حت و در هر صورت
جدی تفاوت هایی عام) به طور علوم (و پایه علوم مختلف رشته های در ارزیابی فرهنگ که است آن گرفت، این چنین تفاوت های
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کرده اند. منتشر ٢٠١١ تا ٢٠٠٧ ساله ۵ بازه در که مقاالت تعداد و آن ها تأثیر ضریب همراه به فیزی رشته سرشناس مجالت برخ :٢٠ ل ش

ر، دی رشته ای در مشاهدات اساس بر رشته ی در سیاست گذاری و ر دی رشته های به رشته ی از قاعده ای تعمیم لذا دارد. هم با
گذارد. بر جای علوم توسعۀ نحوۀ بر سرطان و ناگوار بسیار تبعات است ن مم

تا گرفته AI و تأثیر ضریب از ارجاعات، بر مبتن معیارهای ریاضیات در که هستند باور این بر نویسندگان خاص، به طور
مناسب ارزیابی برای علوم رشته های سایر از کمتر از این دست، ری دی معیارهای و ر پژوهش ی مقاالت به ارجاعات تعداد
پرسید و داد قرار خوب مجله ای ویراستار اه جای در را خود باید شاید ، پژوهش مقاله ای اهمیت از صحیح ارزیابی برای هستند.
حد چه تا مقاله به ران دی اقبال که م اندیشد این به ویراستار ی آیا باشد؟ مقاله ی کیفیت بیانگر م تواند عوامل چه که
بر مقاله که تأثیری و م شود پرداخته آن به مقاله در که موضوع طبیع بودن استدالل ها، کیفیت معموال ریاضیات در است؟
و استدالل ها درست فرض با مقاله‐ ی درخصوص را ویراستار موضع که است عوامل از م گذارد، خود اطراف ریاضیات
از پس مقاله ی به ارجاعات تعداد با موجه نسبت که است آخر عامل تنها عوامل، این میان در م دهد. ل ش ظواهر‐ سایر
م کند، حل و فصل به طور کامل را موضوع ی پروندۀ که مقاله ای مثال دارد. وجود مناقشات هم در این باره هرچند دارد؛ آن انتشار

م گیرد. قرار ارجاع مورد استحقاقش از کمتر طبیع به طور اما م گذارد، خود پیرامون ریاضیات بر عمیق تأثیر واقع در

حرفه ای و انسان ارزیابی های خاص، به طور و کرد توجه مختلف عوامل به باید ریاض رشته مقاالت ارزیابی در روی، این از
ریاض جامعه کالن سطح در روش این درآوردن اجرا به هرچند گرفت. بازی به ان‐ ام حد در ‐ مقاالت اهمیت سنجش در را

برجسته اه های پژوهش و اه ها دانش در اما باشد، نداشته کشور ریاض جامعه موجود انات ام با تناسبی است ن مم کشور،
انجام (ع) امیرالمومنین فرموده به م دانیم، شایسته را ارزیابی هایی چنین اگر است. ن مم روش هایی چنین اعمال کشور،

علم پرونده های از تخصص ارزیابی های بر مبتن که روش هایی به کارگیری عالوه، به است.١ کاملش ترک از بهتر آن، محدود
در را جامعه این توانمندی رفته رفته و شود منجر کشور ریاض دانان در بالقوه توانمندی های از نوع وفایی ش به م تواند است،
از و پیشرو علم جامعه ی مشخصات از ش بدون ارزیابی هایی چنین دهد. افزایش متخصصان داوری بر مبتن ارزیابی های

کرد. برنامه ریزی آن برای باید امروز از و است علم مرجعیت ملزومات

الَْقلیل َاخْذَ اَنَّ فَاعلَموا َتسَتطیعوها لَم َفانْ فیها َتنَافَسوا و فَاْلزموها ئق َ اْلخَ بِهذِه م فَعلَی َفیخَالفُه الْهوی الَ َاقْرب َایهما ینْظُر اَمرانِ بَدهه اذَا کانَ و ... ١

البالغه نهج ٢٨٩ مت ح ثیرِ. الْ َترکِ من َخیر
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آخر کالم ١٠

پژوهش محصوالت کیفیت درخصوص جدی نگران های که م دهد نشان پرداختیم، آن به نوشتار این مختلف بخش های در آنچه
شد. ارائه نگران ها برخ رفع برای پیشنهادهایی مقاله، این در مطرح شده مباحث از بعض اثنای در دارد. وجود کشور در ریاض
چند تحت باشند، مفید م توانند نوشتار این نویسندگان نظر به که را کیفیت بحران از گذر راه های از برخ ، پایان بخش این در
پیشنهادها این اکثر آنکه نخست م دانیم. الزم را نکته دو ذکر پیشنهادات، این به پرداختن از پیش کرد. خواهیم مرور کل عنوان
ظرفیت ها با متناسب و کوچ مقیاس در مرحله به مرحله، باید تغییرات آنکه، ر دی باشند. کارساز م توانند هم کنار در فقط

گیرد. انجام

جهت گیری ها در

باید مطلوب کیفیت با و عمیق تأثیرگذار، پژوهش دستاوردهای به آن. با هم طراز نه شود، تلق کمیت از مهم تر کیفیت •
حمایت به نیازی عنوان هیچ به کشور پژوهش محصوالت کمیت شود. ویژه توجه ارزشیابی و سیاست گذاری سطح در

گردند. معطوف کیفیت مسئله به مشوق ها که است الزم ندارد، بیشتر

شود. اعطا نسبی استقالل ارزیابی، نحوۀ و سیاست گذاری ها جزئیات در علم مختلف رشته های به •

و آن ها رشد برای و شده شناسایی مانده اند، مغفول کشور، ریاض جامعه رشد فرایند در که ریاضیات مهم حوزه های •
شود. برنامه ریزی آن ها سمت به ران پژوهش ترغیب

به طور برجسته مدرسان به ارج نهادن و آموزش حوزه در حمایت سیاست های تقویت است. پژوهش پشتوانۀ آموزش، •
شود. یری پی ساختاری

تربیت در اه ها دانش توانایی مربوط، مجوز های صدور هنگام و شوند کاسته موجود اندازه نصف به دکتری، دوره های •
به گونه ای که گیرد، صورت مناسب مال حمایت دکتری، دوره دانشجویان از در مقابل، شود. لحاظ جدی به طور دانشجو

باشد. ن مم آن ها برای پژوهش بر تمرکز

فارغ  از پس بالفاصله که تدریس حجم کردن کم منظور به کشور، برجسته اه های دانش در حداقل پسادکتری، دوره های •
ران پژوهش جابه جایی برای مشوق هایی دوره ها، این در گردند. ایجاد م شود، تحمیل کشور ران پژوهش به التحصیل

شود. پیش بین بین الملل سفرهای تشویق برای پژوهانه ای و کشور مختلف اه های دانش بین پسادکتری

آیین نامه ها و قوانین در

(از علم رتبه ارتقای شرایط از ( ‐قطع رسم و ‐آزمایش رسم به پیمان (از استخدام وضعیت تغییر شرایط •
شود. تفکی ، شغل امنیت وضعیت بهبود راستای در استادی)، و دانشیاری به استادیاری

استقالل ، علم هیئت اعضای و ران پژوهش ارزیابی نحوه در ممیزه‐ هیئت های طریق از کشور‐ علم برجسته مراکز به •
شود. اعطا نسبی

آموزش رد عمل اساس بر ارتقا و ارزیابی نحوه و شده ایجاد عتف وزارت استخدام ساختار در تدریس بر مبتن مشاغل •
شود. تدوین
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پژوهش دستاوردهای ارزیابی نحوه در

علم مراکز در حداقل ، تخصص داوری های و شود گرفته فاصله عددی‐ داده های بر مبتن ‐ ماشین امتیازده روش از •
گردند. زین جای دارند، را روش هایی چنین از استفاده ان ام که کشور برجسته اه های دانش و

استفاده ارزیابی ها در خودشان) انتخاب (به ران پژوهش منتخب پیش مقاالت و مقاالت از محدودی بسیار فهرست از •
شوند. بررس دقیق تری به طور مربوط، علم حوزۀ متخصصان نظرات از استفاده با و محتوا لحاظ از مقاالت، این و شود

مقاالت چنین انتشار تا زمان که البته شود؛ تشویق (A** و A* (گروه های خوب بسیار و اول طراز مجالت در مقاله انتشار •
علم هیئت اعضای از تعدادی پژوهش مشترک فعالیت محصول که این چنین مقاالت از باالخص، یرد. ب نسبی رونق

و محدود زمان ظرف در تنها جنس، این از تشویق نوع هر با اصوال نویسندگان، شود. حمایت است، کشور اه های دانش
هستند. موافق خاص، اهداف به نیل برای و مشخص

باید نشود. گرفته درنظر عتف وزارت ارزیابی ساختار در ضعیف، پژوهش محصوالت برای اندک، ولو مثبت امتیازی •
ندارد. پژوهش محصوالت کمیت افزایش به نیازی ر دی کشور که داشت توجه
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