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 برجسته نکات*
 

 های علم: جایگاه ایران در بین کشورهای جهان از نظر برخی از مهمترین شاخص
 جهان علمی رشد نرخ تریندارای سریع  

 دنیا علم کیفیت رشد در پیشتاز 

 جهانی میانگین برابر 11 ایران علمی رشد نرخ  

 جهان علم تولید در ایران سهم برابری 1۸۰ افزایش 

 علم تولید در دنیا برتر کشور چهاردهمین 

 اسالمی هایکشور بین علمی اول رتبه 

 شده منتشر کتاب عناوین تعداد نظر از جهان کشور نهمین 

 جهان مهم المپیادهای در علمی مدال 362 کسب 

 اختراعات ثبت در دنیا کشور بیستمین و  اختراع ثبت رشد در جهان سوم رتبه 
 

 

 مقدمه*

 یروزهای به بودند بیسواد کشورمان مردم از نیمی حدود که سالهایی از ما و گذرد می اسالمی انقالب شکوهمند پیروزی از سال 42

 شدّت به را هاغربی که بوده انگیزحیرت حدیبه نوین، هایفناوری از برخی به ایران دستیابی و علمی هایپیشرفت که ایمرسیده

. است شده موجب موشکی رشد و ایهسته موضوع جمله از هاییبهانه با را هاتحریم و هاکارشکنی فشارها، تشدید و کرده نگران

 مختلف هایرشته در دانشجویان تعداد رشد ها،دانشگاه و مدارس علمی مراکز رشد باسوادی، نرخ افزایش جامعه، علمی سطح ارتقای

 بنیادی هایسلول و فضایی ای،هسته نانو، فناوری در برتری و اختراعات ثبت علمی، ارجاعات و مقاالت تعداد در ایران برتر رتبه علمی،

 روند شده، انجام اسنادی روش به که پژوهش این در .رودمی شمار به اسالمی انقالب فناوری و علمی دستاوردهای ترینمهم جمله از

 .است دهش اشاره استنادات انگیزحیرت نتایج از ایگوشه به و بررسی المللیبین هایشاخصه نگاه از فناوری و علم حوزه در کشور رشد

 دانشجویان و هادانشگاه تعداد رشد*

 کمی رشد. است رسیده واحد 264۰ از بیش به امروز بود، دانشگاهی واحد 15 حدود انقالب از پیش که کشور هایدانشگاه تعداد

 دانشجویان تعداد که حالی در. استاسالمی  انقالب از پس هایسال در علمی توسعه هایشاخص از دیگر یکی کشور دانشجویان

 دانشجو نفر هزار دویست و میلیون چهار بر افزون امروز کرد،نمی تجاوز نفر هزار155 مرز از حداکثر انقالب از پیش کشور هایدانشگاه

 1.داریم

 تحقیق و پژوهش*

 طور به. ایمکرده ثبت جهان در( پتنت) علمی فرآورده 115 از بیش گذشته سال . است کشور استقالل تحکیم مایه تحقیق و پژوهش

 و داخلی علمی مقاالت و جهانی علمی مقاالت تعداد پژوهش، در کشور گذاری سرمایه حجم پژوهشگران، تعداد که گفت باید کلی

 شاهد خارجی و داخلی های عرصه در و داشته مالحظه قابل و روزافزون رشد پژوهش بر مؤثر عوامل عنوان به اختراع ثبت تعداد

 2.هستیم جهانی المپیادهای در خصوصاً ایرانی علمی دانشمندان درخشش

                                                           
 5/6/99 ملی، پایداری رسانی اطالع پایگاه جهان، استنادی پایگاههای اعتراف به دنیا در ایران علمی انگیز حیرت . رشد 1
 11/11/97حوزه، رسمی ،خبرگزاری اسالمی انقالب فناوری و علمی دستاوردهای بر تأملی .2
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 ایران پیشتاز رشد کیفیت علم دنیا*

 سال در ورکش پژوهشگران دریافتی استنادهای رشد که دهدمی نشان اسکوپوس المللیبین استنادی پایگاه در شده انجام هایبررسی

 نبی در علم اثرگذاری و کیفیت رشد پیشتاز ایران اسالمی جمهوری اساس براین و رسید درصد 5 حدود به 2۰1۸ به نسبت 2۰19

 2۰1۸ سال با آن مقایسه و 2۰19 سال در اسکوپوس در استنادها سازینرمال با که است واقعیتی این. شد دنیا علمی هایقدرت

 . است آمده بدست

 سال در دنیا 23 جایگاه از شده نرمال استناد شاخص نظر از ایران که دهدمی نشان سنجی علم تحلیل و تجزیه و بررسی بیشتر نتایج

  1.است یافته ارتقا 2۰2۰ سال در 12 جایگاه به 2۰11

 از کمتر درصد 25 حدود 2۰۰5 سال در ایران اسالمی جمهوری مقاالت اسکوپوس پایگاه در2شده نرمال استناد شاخص براساس

 از بیش درصد 13 ایران مقاالت یعنی که است رسیده 1.13 به 2۰19 سال در رقم این. کردمی دریافت استناد المللیبین متوسط

 امر این. است یافته افزایش درصد 1.25 به کشور شده نرمال استناد میزان 2۰2۰ سال در. کندمی دریافت استناد المللیبین متوسط

 3.است علمی انتشارات کیفی بعد به پژوهشگران بیشتر توجه از حاکی

 

 

 

 

                                                           
 17/9/99دنیا،ایسنا، علم کیفیت رشد پیشتاز ایران 1

2. Field-Weighted Citation Impact.  
 99/ 5/6مهر، کشور؛خبرگزاری در علم تولید جنبش . استمرار 3
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 برابری نشریات علمی ایران در معتبرترین پایگاه اطالعات علمی دنیا ۳رشد *

 توسط نوظهور علمی منابع و انسانی و هنر اجتماعی، علوم علوم، نامه نمایه 4 در( آنالتکیس کالریویت) آی.اس.آی پایگاه در نشریات

 چهار در ایران نشریات تعداد ،2۰2۰ میالدی سال در. گیرندمی قرار استناد مورد پژوهشی عملکرد ارزیابی در عالی آموزش مراکز

 .است مورد 153 آی،.اس.آی اصلی نامه نمایه
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 1دنیا و رتبه دو جهان اسالم قرار دارد.  22ایران از لحاظ تعداد نشریات علمی نمایه شده در پایگاه آی.اس.آی، در رتبه 

 

 

 است دنیا برتر کشور ۱۴ جزو علم تولید در ایران*

 .گیرد قرار علم تولید منظر از دنیا برتر کشور 14 زمره در بار، نخستین برای توانست امسال ایران اسالمی جمهوری

 دارد را جهان علم رشد دوم رتبه و کلیدی هایپژوهش پنجم رتبه ایران*

 در یرانا علمی تولیدات که دهدمی نشان اسکوپوس و کالریویت یعنی جهان علمی انتشارات ترینبزرگ تحلیلی اطالعات بررسی

 جهان هایکشور صدر در علمی مقاالت تولید در رشد درصد 13 حدود با چین. استداشته را رشد باالترین چین از پس 2۰19 سال

 2.دارند قرار بعدی هایجایگاه در هم ژاپن و امریکا آلمان، پرتغال، هایکشور. دارد قرار دوم جایگاه در درصدی 1۰ رشد با ایران و

                                                           
 ۸/4/99اسالم، جهان استنادی دنیا،پایگاه علمی اطالعات پایگاه معتبرترین در ایران علمی نشریات برابری 3 . رشد 1
 25/9/99دارد،ایرنا، را جهان علم رشد دوم و کلیدی هایپژوهش پنجم رتبه . ایران 2
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۱سهم ایران از میزان تولید علم دنیا و جهان اسالم و منطقه*
 

 

 

صد 2 حدود جهان در ایران علم تولید سهم میالدی 2۰19 سال در شترین همان یا برتر علم تولید سهم و بوده در ستناد بی  به هاا

صد 3/ 5 حدود هم ایران علمی مقاالت سیده در ستر سیا غرب در 2۰19 سال در علم تولید کل از ایران سهم. ا  29 حدود نیز آ

 .است درصد 2۰ حدود اسالم جهان هایکشور در و درصد

 

                                                           
 99/ 5/6مهر، کشور؛خبرگزاری در علم تولید جنبش استمرار 1
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 ایران سر پشت ژاپن تا امریکا از*

 انتشارات ترینبزرگ ،2آن هایمجموعه زیر و 1آنالیتکیس کالریویت المللیبین معتبر هایپایگاه در ایران علمی انتشارات و تولید روند 

 تولید میزان اخیر دهه دو طول در که دهدمی نشان( ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه نیز و 3اسکوپوس یعنی جهان علمی

 .استبوده افزایش حال در پیوسته طور به المللیبین و ملی سطوح در ایران اسالمی جمهوری پژوهشگران توسط علم

 تولید در 13/ 4 رشد با چین کشور از جهان، علمی هایانتشاراتی معتبرترین اطالعات تحلیل ارائه در «آنالیز ساینتیفیک» سایت 

 دوم قامم. استکرده یاد علمی رشد نرخ با بیشترین کشور نخستین عنوان به آن، از قبل سال به نسبت 2۰19 سال در علمی مقاالت

 تولیدات در 2۰1۸ سال به نسبت 2۰19 سال در ایرانی پژوهشگران. استیافته اختصاص ایران به هم علمی تولیدات رشد زمینه در

. استگرفته قرار سوم جایگاه در اشعلمی تولیدات در درصدی 9/ ۸ رشد با هم پرتغال کشور. اندداشته رشد درصد 1۰/ 1 علمی

 4.دارند قرار بعدی هایجایگاه در هم ژاپن و امریکا آلمان، هایکشور

 

 

 ایران تعقیب در ترکیه*

 2۰19 سال در که بود درصد ۰/ 1 حدود زحمت به جهان در علم تولید از ایران اسالمی جمهوری سهم 2۰۰۰ سال در اینکه جالب

 بر .استرسیده درصد 2 حدود به کالریویت و اسکوپوس استنادی پایگاه دو هر در برابری 2۰ افزایش با سال 2۰ گذشت از بعد یعنی

 مدرک 41 و هزار 31 با 2۰12 سال در ایران رتبه علم، تولید حجم و تعداد مبنای بر WoS پایگاه در شده، انجام هایبررسی اساس

 نمودار در ترکیه و ایران آمار)5.داشت قرار 1۸ رتبه در مدرک 541 و هزار 34 با ترکیه سال همین در و دنیا 21 جایگاه در شدهثبت

 (است آمده باال

                                                           
1 . Clarivate Analytics 
2 . WoS ،ESI و Incites  
3 . Scopus 

 11/6/99آنالین، جوان شد، جهان دوم علمی رشد در . ایران 4
 11/6/99آنالین، جوان جامعه ، شد، جهان دوم علمی رشد در . ایران 5



 

۸ 

 

 

 

 

 شده منتشر کتاب عناوین تعداد نظر از جهان کشور نهمین ایران*

های کشور دنیاست. این رتبه در رشتهایران از حیث تعداد عناوین کتاب منتشره در سال، نهمین متحد، طبق گزارش سازمان ملل  

، در 12، در کتب عمومی در رتبه 3، در کتب زبان شناسی در رتبه 2طور مثال در کتب الهیات در رتبه ه علمی متفاوت است. ب

 1جهان قرار دارد. 16و در علوم کاربردی در رتبه  13روانشناسی و فلسفه در رتبه 

 جهان برتر ایرانی دانشمندان*

 دانشمند 2۰۰ از بیش و دارد تعلق کشورمان به جهان علم تولید از درصد 2 حدود فرهنگی انقالب عالی شورای اعالم اساس بر 

 2.است اسالمی انقالب پرتوی در کشور ملی استعداد شکوفایی از نشان این و هستند جهان برتر دانشمندان سطح در ایرانی

 ۳دارد را اختراع ثبت رشد در جهان سوم رتبه ایران*

 اختراع 26196 بر افزون کنون تا که است گیرچشم و سرعت با قدری به علمی هایعرصه در ایران فعال حضور و روزافزون رشد 

 شده منجر جهان مهمّ  المپیادهای در علمی مدال 362 کسب به که است رسیده ثبت به ایرانی جوان پژوهاندانش سوی از علمی

 برابر 1۸ به سال، 12 طیّ تنها جهانی، معیار با ایران علمی رشد المللی،بین سنجیعلم مراکز هاییافته طبق اساس، این بر. است

 ثبت در ایران رتبه تفکیک به .است داشته جهان کشورهای میان در را علمی رشد ترینسریع ایران جهت، این از و است رسیده

 .است 12 صنعتی های طرح ثبت در و 5 تجاری عالیم ثبت در ،2۰ اختراع

                                                           
 99/ 11/ ۸ ،کیهان، جهان استنادی پایگاههای اعتراف به دنیا در ایران علمی انگیز حیرت . رشد 1
 3۰/1۰/99نانویی،ایسنا، بنیان دانش محصول 715 . تولید 2
 26/9/99فارس، دارد،خبرگزاری را اختراع ثبت رشد در جهان سوم رتبه . ایران 3
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 های تحریمهای چشمگیر در سالجهش*

 اخیر سال 15 در ایران از اسکوپوس استنادی پایگاه در شده نمایه علمی مدارک کل که دهدمی نشان هابررسی از حاصله نتایج  

 جانبههمه تحریم شرایط ترینسخت در آن درصد 65 حدود یعنی آن مورد 6۰هزارو4۰9 حدود که بوده مورد 76۸هزارو63۰ با برابر

 .استبوده( 2۰13 -2۰2۰) اخیر هایسال یعنی کشور

 با برابر اخیر سال 15 طول در WoS پایگاه در ایران اسالمی جمهوری توسط شدهنمایه موجود علمی مدارک کل همچنین 

( 2۰13 -2۰2۰) ایهسته تحریم هایسال به مربوط درصد 66 از بیش یعنی آن مدرک 244هزارو361 حدود که بوده 53۰هزارو54۰

 .استبوده

 مورد 42۸هزارو41 با برابر 2۰12 سال در ایران علمی تولیدات میزان جهان علمی انتشارات ترینبزرگ عنوان به اسکوپوس پایگاه در

 1.استیافته افزایش مورد 173هزارو65 به 2۰19 سال در و مورد 929هزارو52 به 2۰16 سال در که بوده

 دارند همکاری داخل با محقق هزار ۸/ کشور به نخبگان قطعی بازگشت آمار*

 متخصصان و محققان از نفر 15۰۰ از بیش .دارند همکاری داخل با کشور از خارج ایرانی محققان و متخصصان از نفر هزار ۸ از بیش

 .اندازگشتهب کشور به قطعی صورت به هستند اروپایی کشورهای و کانادا امریکا، کشورهای از بیشتر که دنیا برتر هایدانشگاه ایرانی

 کارآفرینان و متخصصان این توسط بنیان دانش شرکت 13۰ از بیش و تعریف افراد این توسط پسادکتری پروژه 9۰۰ از بیش اکنون

 2اند.دهش اسیست و ... نانو بنیادی، هایسلول بیوتکنولوژی، اطالعات، فناوری هایحوزه در بیشتر هاشرکت این است؛ شده اندازی راه

 فناوری و علم حوزه در ایران تازه هایحرف*

 متوسط درآمد با کشورهای در فناوری و علم برتر( هایخوشه) مناطق 9 رتبه تهران نوآوری، جهانی شاخص 2۰2۰ گزارش اساس بر 

 لوزان ،(67) دهلی ،(6۰) بنگلور ،(49) زوریخ ،(44 رتبه) برلین مانند شهرهایی از باالتر و کرد دریافت را( نوظهور توسعه حال در)

 .گرفت قرار( 9۸) بمبئی و( ۸۸) آنکارا ،(61) سائوپولو ،(51) استانبول ،(7۰) وین ،(۸9)

 با مقایسه در بهبود رتبه 3 و( مستمر بار سومین برای) جهان سطح در فناوری و علم برتر خوشه 1۰۰ از 43 رتبه دریافت همچنین

 3.است شده اشاره آن به گزارش این در که است دیگری موارد از 2۰19 سال

                                                           
 11/6/99آنالین، جوان جامعه ، شد، جهان دوم علمی رشد در . ایران 1
 29/4/99، مهر ،خبرگزاری کشور به نخبگان قطعی بازگشت . آمار 2
 1۸/6/99 ایسنا، گرفت، قرار جهان فناوری و علم برتر خوشه 1۰۰ جمع در . ایران 3



 

1۰ 

 

 

 کشور در جهش علمیانقالب  نقش رهبر*

 مانند اقداماتی با انقالب معظم رهبر شخص اخیر دهه دو طی خصوصا انقالب از پس اما نداشتیم، نخبگان متولی نهاد انقالب از پیش 

 و ازیس گفتمان در مهمی نقش نخبگانی و علمی تشکیالت و هاساختار ایجاد و نخبگان حمایت و شناسایی متولی هاینهاد تاسیس

 با مداوم هفتگی نشست و علمی نخبگان با عمومی دیدار 1۰ از بیش ساالنه برگزاری .نمودند ایفا کشور علمی فضای سازی جریان

 .دارد علمی پیشرفت به انقالب رهبر اهتمام از نشان علمی نخبگان

 برتر هایاستعداد و نخبگان از حمایت و شناسایی درخصوص قوانین و باالدستی اسناد*

 صویبت مرتبط هاینهاد توسط نخبگان نگهداشت و حمایت و شناسایی خصوص در قانون و باالدستی سند 55 کنون تا انقالب از پس 

 1.دان گرفته قرار نخبگان ملی بنیاد حمایت و پوشش تحت برتر استعداد و نخبه هزار 12 از بیش اکنون هم .اجراست حال در و شده

 کالم آخر*

های مهم در ارزیابی قدرت کشورها، علم و فنّاوری پیشرفته است. خوشبختانه جمهوری اسالمی ایران به رغم تمامی از جمله مؤلّفه  

ای است. امروزه با گذشت بیش از چهار دهه، به برکت انقالب ها، در این زمینه نیز دارای توانمندی قابل مالحظهموانع و محدودیت

های افتخاری که تا پیش از این، در انحصار حوزه علم و فناوری و پژوهش در کشور ایجاد شده است و قلهجهشی بزرگ در اسالمی 

ندان های به دست آمده از دانشمها و پیشرفتچند کشور پیشرفته بود، در تصرف جوانان نخبه و انقالبی ایران اسالمی است. موفقیت

 .م و ارزشمند است که با هیچ دوره تاریخی قابل قیاس نیستو مراکز علمی ایران طی این چهل سال به قدری مه

                                                           
 4/1۰/97ملی، پایداری رسانی اطالع ، پایگاهنخبگان و علم حوزه در گذشته سال 4۰ طول در اسالمی انقالب های. دستاورد 1


