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چکیده
علوم زیستی از جمله علوم پایه محسوب شده که هر روزه بر اهمیت آن در جهان افزوده میشود و کشورهای مختلف تالش دارند تا
با سرمایهگذاری بیشتر بر آن بتوانند اقتدار بیشتری پیدا کنند .در آمریکا بیش از نیمی از کل حمایتهای دولت فدرال در علوم
مختلف ،تنها به علوم زیستی اختصاص مییابد .در اتحادیه اروپا علوم زیستی زمینه اشتغال بیش از  22میلیون نفر را فراهم کرده
است .در جمهوری اسالمی ایران از یک سو سیاستهای کلی علم و فناوری با تاکید بر مرجعیت علمی و نیز تقویت علوم پایه ابالغ
شده ،و از سوی دیگر رشتهها و مقاطع مختلف علوم زیستی در دانشگاههای مختلف کشور دایر است و ساالنه پژوهشهای زیادی در
این حوزه به انجام میرسد .در راستای رهیافت به اهداف سیاستهای کالن ،در این مطالعه ارزیابی علوم زیستی با مبنای پژوهش
در ایران و نیز مقایسه آن در سطح جهانی ،در سطح آسیا و در سطح کشور طی یک مطالعه تطبیقی و در دو بازه زمانی سه ساله
( 2002تا  2033و  2032تا  )2032با استفاده از نظام رتبهبندی الیدن صورت گرفت .این مقایسه با نگاه به کمیت مقاالت ،کیفیت
مقاالت ،همکاریهای بین المللی و همکاری دانشگاه و صنعت صورت گرفت .نتایج این مطالعه نشان میدهد که گرچه علوم زیستی
در ایران از نظر تعداد مقاالت در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارد ،ولی نیاز است تا این شاخص از میانگین رشد این حوزه در جهان
فراتر رود تا بتوان این جایگاه را حفظ کرد .همچنین این مطالعه نشان میدهد که از جنبه کیفیت مقاالت ،دانشگاههای ایران نیاز
به تقویت بسیار زیادی داشته و در این شاخص ،فعالیت دانشگاههای کشور نسبت به رقبا از کفایت الزم برخوردار نبوده است .از
جنبه همکاریهای بینالمللی نیز دانشگاهها در ایران در حوزه علوم زیستی باید بتوانند همکاریهای خود را با سایر کشورها
گسترش دهند .همچنین ارتباط دانشگاهها با صنعت در حوزه علوم زیستی باید تقویت شود .یافتههای این پژوهش نشان میدهد
که لزوم تدوین نقشه راه تعالی علوم زیستی در ایران بشدت احساس میشود تا بتوان از این طریق در این حوزه اقتدار آفرین
پیشرفت مطلوب داشته باشیم و دراستای مرجعیت علمی حرکت کنیم.
واژههای کلیدی :علوم زیستی ،کمیت ،کیفیت ،دانشگاه ،صنعت.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
با وقوع انقالب اسالمی در ایران ،ضرورت ایجاد تحول نظام
آموزشعالی به عنوان محور استقالل فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی مورد توجه قرار گرفت .با ابالغ اسناد باال دستی

مانند "سند چشمانداز" و "نقشه جامع علمی کشور" و
همچنین سیاستهای کلی نظام ،بویژه اقتصاد مقاومتی،
سالمت ،و علم و فناوری رهنمودهای مهمی در این خصوص
به ارکان نظام ابالغ شده که با اجرایی شدن آنها ،اقتدار و

نویسندة عهدهدار مکاتبات :سیدمهدی سیدی seyedi@nigeb.ac.ir
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علمی

کشور

مورد

انتظار

است

( http://www.leader.irنکته مهم آن است که برای
رسیدن به قله بزرگی مانند مرجعیت علمی عالوه بر سیاست
کلی ،نیاز به برنامهریزیهای اجرایی و زمانبندی شده داریم
تا بتوانیم بصورت انسجام یافته و در یک بازه زمانی از پیش
تعیین شده ،به این هدف نائل شویم.
رصد کالن حوزههای علمی از وظایف اصلی فرهنگستانها بر
شمرده شده ،که این امر در اساسنامه آنها مستتر است .در
ایران ،حوزه-های فنی و مهندسی ،علوم پایه ،علوم انسانی ،و
کشاورزی و دامپزشکی به فرهنگستان علوم جمهوری
اسالمی ایران سپرده شده و این پژوهش در راستای رصد
حوزه علوم زیستی این فرهنگستان به انجام رسیده است.
حوزه علوم زیستی از علومی است که امروزه مورد توجه
زیادی قرار گرفته ،زیرا این حوزه به عنوان زیرساخت
تحوالت و منشاء کاربردهای فراوان در حوزه علوم پزشکی و
سالمت ،علوم کشاورزی ،و نیز علوم مرتبط با محیط زیست
بشمار میرود .لذا کشورهای مختلف اهمیت زیادی به این
حوزه داده و برای مثال در آمریکا ،بیش از پنجاه درصد از
حمایتهای دولت فدرال از کل علوم ،به حوزه علوم زیستی
اختصاص مییابد ( .)https://www.bls.govاز حیث اشتغال
نیز این حوزه بسیار مهم است و در اتحادیه اروپا بیش از 22
میلیون نفر در حوزه علوم زیستی مشغول به کار هستند
(دفتر انتشارات اتحادیه اروپا  .)32032از حیث اقتصادی نیز
این حوزه از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است و برای
مثال بیش از  7درصد درآمد ناخالص ملی کشور کانادا از
حوزه علوم زیستی منشا میگیرد(.)http://www.biotech.ca
لذا این حوزه در ایران باید مورد توجه بسیار بیشتری قرار
گیرد .سئوال اصلی این پژوهش این است که کشور در حوزه
علوم زیستی نسبت به رقبا و در جهان در چه جایگاهی قرار
گرفته است؟ و چگونه میتوان در این حوزه به مرجعیت
علمی رسید؟ و نیز چه برنامهریزیهایی برای تقویت این
حوزه در کشور به انجام رسیده است.؟
با توجه به اینکه قریب به اتفاق تحقیقات و آموزش در حوزه
علوم زیستی در دانشگاههای ایران به انجام میرسد ،برای

نتیجهگیری بهتر ابتدا الزم است جایگاه و رتبههای بهترین
دانشگاههای جهان در حوزه علوم زیستی را مشخص کنیم و
بتوانیم از جهات گوناگون شاخصهای رشد آنان را بشناسیم،
سپس همان شاخصها را در دانشگاههای کشور جستجو
کنیم .در واقع این مقاله به دنبال ترسیم وضع موجود
پژوهش در علوم زیستی در جهان است .یکی از برون
دادهای پژوهش در تمامی کشورهای جهان انتشار مقاالت
علمی است ،بنابراین برای رصد پژوهش در حوزه علوم
زیستی میتوان به بررسی مقاالت علمی علوم زیستی از
لحاظ کمی و کیفی ،بویژه در سالهای اخیر پرداخت تا
بتوان با توجه به نقاط قوت و ضعف ،برای سالهای پیش رو
شاهد پیشرفتهای بسیار بیشتری بود .رصد کمی و یا کیفی
پیشرفت علمی کالن حوزه علم در کشور صورت گرفته است
ولی نیاز است تا حوزه علوم زیستی با توجه به ماهیت آن
بطور جداگانه مورد رصد قرار گیرد .در مطالعهای مشابه
"رصد کمیت مقاالت علمی در حوزه زیست پزشکی و
سالمت در جهان ،آسیا ،و وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی
کشور با تأکید بر مرجعیت علمی آن" در حوزه زیست
پزشکی و سالمت ،یکی از حوزههای علمی در جهان ،منتشر
شده است (سیدی .)3192
نظامهای رتبهبندی مختلفی در جهان وجوود دارد کوه از آن
جملووووه موووویتوووووان بووووه رتبووووهبنوووودی تووووایمز
( http://www.timeshighereducation.co.uk/رتبووهبنوودی
 http://www.topuniversities.com/( QSرتبووووهبنوووودی
شووووووووووانگهای ( )http://www.shanghairanking.com/و
رتبووهبنوودینووی ()https://colleges.niche.com/rankings/
اشاره کرد .ولی با عنایت به اهداف ذکر شده در این مطالعوه،
از میان نظامهوای رتبوهبنودی موجوود در جهوان و بررسوی
شاخصهای مورد اسوتفاده در هور یوک ،نظوام رتبوه بنودی
2
،CWTS
Leiden
الیووووووووووو ودن (Ranking
 )https://www.leidenranking.com/انتخوواب شوود تووا کمی وت،
کیفیت و انواع همکاری در مقاالت منتشره از ایران در حووزه
علومزیستی و زموین بررسوی شوود (لیوو  ،20321رودینووف

2-Leiden
1 -Publications Office of the European Union

3 -Liu
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 ،20300آلتباخ  .)20022ویژگیها و دالیل انتخاب رتبهبندی
الیدن در بخش بعدی آمده است.
 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر مبتنی بر روش اسنادی بوده ،که بر اساس
آن جمعآوری منابع با توجه به اهداف ،دستهبندی آنها با
استفاده از روش طبقهبندی ،و بر مبنای مشابهت و تفاوت ،و
استنباط موضوعی صورت گرفته است .روش اسنادی مستلزم
جست و جوی توصیفی و تفسیری است .در این روش
مطالعه منابع نیازمند یک وحدت پارادایمی بوده و اتصال
فکری نویسنده به رهیافت نظری معین ،باعث جهت دادن به
مسیر مطالعه و انجام پژوهش میگردد (سیدی .)3197
در این مطالعه ،با عنایت به در دسترس نبودن یک نظام
رتبهبندی بومی ،از رتبهبندی الیدن که در کشور هلند به
انجام میرسد ،بعنوان منبع جمعآوری داده بهرهبرداری شد.
در این رتبهبندی برای شمارش مقاالت از دو روش استفاده
میشود .در روش اول که به آن "تعداد مقاالت کل" گفته
میشود ،هر مقالهای که در لیست نویسندگان آن ،از یک
دانشگاه نام برده شده باشد ،یک امتیاز دریافت میکند،
درحالی که در روش دوم که به آن "تعداد مقاالت نسبی"
گفته میشود از ضریب نسبیت همکاری استفاده میشود،
بدین ترتیب که بسته به تعداد دانشگاهها و تعداد افراد در
لیست نویسندگان مقاله از هر دانشگاه ،به آنها امتیاز تعلق
میگیرد .شاخص "تعداد مقاالت نسبی" یکی از نقاط قوت
رتبهبندی الیدن بشمار میرود که میتواند فعالیت پژوهشی
هر دانشگاه را بصورت واقعیتر بیان کند .در رتبهبندی الیدن
به سه شاخص کلی کمیت و کیفیت مقاالت بر اساس "تعداد
مقاالت نسبی" ،و میزان همکاری (داخلی ،بینالمللی و
دانشگاه-صنعت) بر اساس "تعداد مقاالت کل" ،توجه شده
است .)https://www.leidenranking.com/
در رتبهبندی الیدن همواره تعداد مقاالت در یک بازه سه
ساله شمارش و گزارش میشود .هر ساله بر اساس
شاخصهایی از پیش تعیین شده ،ابتدا یک حد آستانه از
نظر تعداد مقاالت تعریف میشود و تنها دانشگاههایی که
بتوانند از آستانه تعریف شده عبور کنند در این رتبهبندی
4 -Rodinov
5- Altbach

قرار میگیرند .در بررسی حاضر از نتایج رتبهبندی الیدن که
در سال  2037منتشر شده ،بهره گرفته شده است .بعالوه
مقاالت منتشر شده در بازه زمانی  2002تا  2033نیز مورد
بررسی قرار گرفته و با دوره سه ساله بعدی مقایسه شده تا
بتوان درک نسبتا جامعی از روند فعالیتهای علمی هر
دانشگاه بدست آورد (الیدن  .)2031 ،2037از سوی دیگر
با توجه به اینکه رشد ،موضوعی نسبی است ،تالش شده تا
رشد در سطح جهانی و قاره آسیا مورد مقایسه قرار گیرد.
همچنین همکاری دانشگاهها و مراکزتحقیقاتی بویژه ارتباط
دانشگاهها با صنعت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
 -3نتیجه گیری و بحث
برترین دانشگاههای جهان ،آسیا و ایران در شاخص
تعداد مقاالت در حوزه علوم زیستی و زمین
در این بخش از تعداد نسبی مقاالت برای مقایسه استفاده
شده است .با عنایت به این نکته ،ده دانشگاه برتر جهان از
حیث تعداد مقاالت )نسبی( علمی در بازه زمانی سالهای
 2032تا  2032در جدول  3نشان داده شده اند (الیدن
.)2037
رتبه اول در این رده را دانشگاه دیویس کالیفرنیا با 1370
مقاله به خود اختصاص داده ،رتبه دوم با فاصله نزدیک
متعلق به دانشگاه سائوپولو برزیل با  1327مقاله ،و رتبه سوم
متعلق به دانشگاه واخنینگن هلند با کمی بیش از 1000
مقاله است .از رتبه سوم به بعد دانشگاه ها کمتر از 1000
مقاله را در این بازه سه ساله منتشر کرده اند .در مجموع از
ده دانشگاه برتر جهان سه دانشگاه از آمریکا ،دو دانشگاه از
چین ،و یک دانشگاه از برزیل ،هلند ،دانمارک ،نیوزیلند و
ژاپن هستند .جغرافیای توزیع نشان از پراکندگی از آمریکای
مرکزی و شمالی به اقیانوسیه ،اروپا و آسیا دارد.
همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،رشد تعداد مقواالت در
دو بازه زمانی بعنوان شاخصی جهوت تخموین سورعت رشود
فعالیت پژوهشی در نظور گرفتوه شود و بودین منظوور ،بوازه
زمانی سالهای  2002توا  2033جهوت مقایسوه انتخواب ،و
نتایج آن نیوز در جودول  3نشوان داده شوده اسوت (الیودن
 .)2031مقایسه این دو بازه زمانی نشان مویدهود کوه تنهوا
شش دانشگاه در دو بازه زمانی مشترک بودند و از این میوان
چهار دانشوگاه از منظور تعوداد مقواالت سویر صوعودی و دو
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دانشگاه دیگر سیر نزولی داشتند .دانشوگاه دیوویس رشود 0
درصدی ،دانشوگاه سوائوپولو رشود  29/2درصودی ،دانشوگاه
واخنینگن رشد  37/2درصدی و دانشگاه فلوریودا رشود 3/1
درصدی داشته ،در حالی که دانشگاه های کورنل و توکیو هر
دو رشد منفی را نشان دادند .از این رو صعود دو پله دانشگاه
سائوپولو در لیست به دلیل شتاب رشد باال ،و سقوط دانشگاه
توکیو به دلیل رشد منفی بوده است .دانشگاه دیویس در هور
دو بازه مقام اول خود را حفظ کرده ،زیرا فاصله عددی تعداد
مقاالت این دانشگاه در بازه زمانی  2002تا  2033نسبت بوه
سایر دانشگاهها زیاد بوده و شتاب رشد اندک این دانشگاه (0
درصدی) در بازه بعدی هنوز این دانشگاه را در مقام اول قرار
داده است ،ولی فاصله این دانشوگاه بوا دانشوگاه سوائوپولو در
دوره دوم بسیار کم شده است .در صورتی که این دو دانشگاه
همین شتاب رشدی را در بازه سه ساله آینوده حفوظ کننود،
دانشگاه سائوپولو  0327مقاله ،و دانشگاه دیویس 1292

مقاله ،منتشر خواهند کرد و دانشوگاه سوائوپولو دانشوگاه اول
جهان در حوزه علوم زیستی و زمین خواهد شد .این واقعیت
نشان میدهد که رتبهها میتوانند جابجا شوند و در صوورتی
که رشد از شتاب مشخصی کمتر باشد ،دانشگاه جای خود را
بووه دانشووگاه دیگووری کووه شووتاب رشوود بیشووتری دارد
میدهد ،و یا از لیست ده دانشگاه برتر جهان حذف میشود.
نکتوووه قابووول توجوووه در مقایسوووه دو دوره زموووانی ،حوووذف
دانشگاههای تکزاس (آمریکوا) ،ویسکانسوین (آمریکوا) ،گنوت
(بلژیک) و بریتیش کلمبیوا (کانوادا) از رده ده دانشوگاه برتور
جهان در بازه سه ساله دوم ،و در عوض ظهور دو دانشوگاه از
چین در این بازه زموانی اسوت .ایون دادههوا نشوان از تغییور
جغرافیای علمی دارد که در آن حضور آسیا با نماینودگانی از
چین پررنگتر شده است .چین توانسته با تقویت دو دانشگاه
خود در شاخص تعداد مقاالت در حوزه علوم زیستی و زمین،
خود را در میان ده دانشگاه برتر جهان قرار دهد.

جدول  .1ده دانشگاه برتر جهان ،و قاره آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس تعداد مقاالت (نسبی) منتشره در دو بازه
زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن .)2113 ،2112
ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین
بازه زمانی 2011-2008

ده دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم زیستی و زمین

بازه زمانی 2015-2012

بازه زمانی 2015-2012

بازه زمانی 2011-2008

P

دانشگاه

P

دانشگاه

P

دانشگاه

P

دانشگاه

رتبه
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Univ Tokyo

2679

Zhejiang Univ

3046

Univ Calif – Davis
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Univ Calif – Davis

1

1870

Zhejiang Univ

2566

China Agr Univ

2896

Univ Florida

3127

Univ São Paulo

2

1755

China Agr Univ

2198

Univ Tokyo

2604

Wageningen Univ & Res

3062

Wageningen Univ & Res

3

1553

Kyoto Univ

2195

Nanjing Agr Univ

2365

Univ São Paulo

2934

Univ Florida

4

1417

Hokkaido Univ

1772

China Univ Geosci

2329

Univ Tokyo

2679

Zhejiang Univ

5

1273

Seoul Natl Univ

1763

N W A&F Univ

2263

Cornell Univ

2566

China Agr Univ

1220

Natl Taiwan Univ

1623

Kyoto Univ

2127

Univ Wisconsin – Madison

2255

Cornell Univ

7

1213

Nanjing Agr Univ

1576

Huazhong Agr Univ

2040

Texas A&M Univ - College Stn

2253

Univ Queensland

8

1044

Peking Univ

1561

Peking Univ

1939

Ghent Univ

2206

Univ Copenhagen

9
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Huazhong Agr Univ

1530

Seoul Natl Univ
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Univ British Columbia
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 :Pتعداد نسبی مقاالت

مجموع مقاالت منتشره ده دانشگاه برتر در بوازه زموانی
 2002تا  2033برابر  21022مقاله و در بوازه  2032توا
 2032برابوور  22020مقالووه بوووده اسووت کووه رشوود 31
درصدی را نشان می دهد ،لذا می توان نتیجه گرفت که
میانگین شتاب رشد در ده دانشگاه اول جهان در حووزه
علوم زیستی و زمین  31درصد بوده است .چنانچه قوبال
گفته شد حوزه زیست پزشکی و سالمت نیز پیش از این
مورد بررسی قرار گرفته است (سیدی  ،)3192شواید بوا
توجه به برخی مشابهت های موضوعی بتوان نیم نگواهی
به برخی نتایج آن داشت.

توجه به برخی مشابهت های موضوعی بتوان نیم نگواهی
به برخی نتایج آن داشت .نکته قابل ذکر اول ایون اسوت
که تعداد مقواالت منتشوره در حووزه زیسوت پزشوکی و
سالمت بسیار بیشتر از حوزه علوم زیستی و زمین است.
برای مثال دانشگاه هاروارد در حووزه زیسوت پزشوکی و
سالمت در بازه زموانی  2002توا  2033تعوداد 20200
مقاله و در بوازه  2032توا  2032تعوداد  21022مقالوه
منتشر کرده است ،که در مقایسه با دانشگاه دیوویس در
این دوبازه (بترتیوب  1002و  1370مقالوه ،جودول ،)3
بسیار بیشتر است .ولی هنگامی که مجموع مقاالت ده
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این دوبازه (بترتیب  1002و  1370مقاله ،جدول  ،)3بسیار
بیشتر است .ولی هنگامی که مجموع مقاالت ده دانشگاه اول
حوزه زیست پزشکی و سالمت در دو بازه با هم مقایسه
میشوند ،میانگین رشد  33درصدی را نشان می دهد که
کمی کمتر از میانگین درصد رشد در حوزه علوم زیستی و
زمین است .در مجموع ،حوزه علوم زیستی و زمین با شتاب
نسبتا زیادی در حال رشد است و دانشگاههای برتر جهان در
تالشند تا این شتاب را درک و با افزایش فعالیتهای
پژوهشی متناسب با شتاب جاری ،رتبه خود را بهبود بخشند.
اگرچه قاره آسیا در گذشته مهد تحقیقات در حوزه زیستی
بوده و کشورهای بزرگی مانند ایران و چین از پیشروان این
حوزه بودند ،ولی پس از مدتی این کشورها از قافله علم عقب
مانده و قاره آسیا به مصرفکننده محصوالت علمی
کشورهای غربی تبدیل شد .لذا در حال حاضر کشورهای
قاره آسیا با کشورهای واقع در آمریکای شمالی و اروپا در
حوزه پژوهش و فناوری حوزه علوم زیستی فاصله زیادی
دارند .خوشبختانه دو کشور فوق الذکر و بویژه چین در
سالهای اخیر تالشهایی را برای جبران عقبماندگی
طوالنی خود آغاز نموده که حضور دو دانشگاه از چین در
رده ده دانشگاه برتر جهان از حیث تعداد مقاالت علمی
منتشره در بازه زمانی  2032تا  ،2032نشان از آن دارد
(احسانی 2و همکاران  ،2037ژیوان  ،20027لیو .)2007
در بخش بعدی مقایسه ،به دانشگاههای برتر در قاره آسیا
پرداخته شده است .دانشگاههای زیادی در حوزه علوم
زیستی و زمین در آسیا به تحقیق میپردازند و دستاوردهای
خود را بصورت مقاالت علمی در مجالت داخلی و بینالمللی
منتشر میکنند .از ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم
زیستی و زمین در بازه زمانی  ،2032-2032هفت دانشگاه
از چین ،دو دانشگاه از ژاپن و یک دانشگاه از کره جنوبی
هستند (جدول ( )3الیدن  ،)2037که نشاندهنده حضور
پررنگ دانشگاههای شرق آسیا در این رده ،و رقابت شدید
آنهاست .نکته قابل توجه این است که در مقایسه این دوره
زمانی با دوره قبل( 2033-2002 ،جدول ( )3الیدن
6 -Ehsani
7 -Zhiyun
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 ،)2031مشاهده میشود که چین عالوه بر افزایش تعداد
دانشگاه در لیست ده دانشگاه برتر آسیا ،از پنج دانشگاه به
هفت دانشگاه ،به ارتقای رتبههای قبلی خود نیز پرداخته
است .ارتقای مقام چین در سطح جهانی و قارهای ،نشان از
یک سیاستگذاری و برنامهریزی کالن در این کشور دارد.
دولت چین در راستای تقویت اقتدار علمی خود در
حوزههای مختلف ،برنامههای جدی را در حال اجرا دارد که
در اینجا مجالی برای بررسی این برنامهها وجود ندارد ،ولی
بررسی این برنامهها میتواند برای سیاستگذاران و
برنامهریزان ایران بسیار مفید باشد.
حال به بررسی دانشگاههای ایران در حوزه علوم زیستی
میپردازیم .در بازه زمانی سالهای  2032تا  ،2032در
حوزه علوم زیستی و زمین  32دانشگاه از جمهوری اسالمی
ایران در لیست قرار گرفتهاند (ده دانشگاه برتر در جدول 2
آمده است) که  2دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت31 ،
دانشگاه وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،و یک
دانشگاه ،متعلق به دانشگاه آزاد اسالمی میباشد (الیدن
 .)2037با توجه به جنبههای بین رشتهای در حوزه علوم
زیستی و زمین ،برخی دانشگاههای علوم پزشکی و یا صنعتی
کشور مانند دانشگاه امیرکبیر ،دانشگاه صنعتی اصفهان و نیز
دانشگاه صنعتی شریف نیز در این لیست مشاهده میشوند.
چنانچه درجدول  2نشان داده شده است ،در بین 32
دانشگاه از ایران ،بهترین رتبه متعلق به دانشگاه تهران است
که با  3227مقاله ،رتبه  37آسیا را داراست .پس از آن
بترتیب دانشگاه تربیتمدرس با  212مقاله رتبه  20و سپس
دانشگاه شیراز رتبه  ،21دانشگاه فردوسی مشهد رتبه  ،22و
دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه  21را در آسیا کسب کردهاند.
رتبه سایر دانشگاههای ایران سه رقمی است .مطابق دادههای
منتشره در بازه زمانی  2002تا  ،2033تنها  33دانشگاه از
ایران در رتبهبندی الیدن جای داشتهاند (جدول ( )2الیدن
 .)2031نگاهی به رتبه دانشگاهها در این لیست نشان
میدهد که در فاصله این دو بازه زمانی ،دانشگاه تهران  2پله
سقوط ،دانشگاه تربیت مدرس 30پله صعود ،دانشگاه شیراز
 32پله صعود ،دانشگاه فردوسی  33پله صعود و دانشگاه
تبریز  9پله سقوط داشته است.
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در یک نگاه کالن چند نکته اساسی وجود دارد که باید به
آنها پرداخت .نکته اول از منظر تعداد مقاالت منتشره از
دانشگاههای ایران این است که رشد مالحظه شده در جدول
 2از چه الگویی پیروی می کند؟ آیا رشد بدست آمده ،از
الگوی از باال به پایین ،و یا از پایین به باال تبعیت کرده
است؟ به عبارت دیگر رشد مشاهده شده در هریک از این
دانشگاهها (چه مثبت و چه منفی) ،حاصل برنامهریزی جامع
پژوهشی هر دانشگاه بوده است؟ و یا حاصل برنامهای است
که از سوی وزارت علوم به این دانشگاهها ابالغ شده است؟ و
یا ناشی از الگوی دیگری است؟ نکته مهم دیگر این است که
آیا این میزان رشد ،رشد پیشبینی شده در برنامهها بوده
است؟ و در صورتی که رشد با اهداف برنامه فاصله داشته و
دارد ،ارزیابی و آسیبشناسی برنامهریز (دانشگاه یا وزارت
علوم) در این زمینه چیست؟ نکته اساسی دیگر آن است که
مطابق برنامه،
پیشبینی رشد در سه سال آینده در هریک از این دانشگاهها
به چه میزان خواهد بود؟ آیا برنامهای برای ارتقای رتبه و یا

فعالتر کردن سایر وجود دارد؟ در صورتوی که مرجعویت
علمی هدف باشد ،پاسخ روشن به این سؤاالت الزم و ضروری
است.
دانشگاههای کشور ،با توجه به آسیبشناسی دقیق ،در برنامه
در مجموع ،باید پاسخ این سؤال را جستجو کرد که آیا
دانشگاههای ایران از حداکثر ظرفیت پژوهشی خود استفاده
کردهاند؟ و آیا رشد مشاهد شده در جدول  2رشدی
حداکثری است؟ در صورتی که پاسخ مثبت است باید این
مقدار رشد را ،رشد مطلوب در نظر گرفت .در این صورت
دست یابی به مرجعیت علمی با وجود رقبایی که از شتاب
رشدی بسیار بیشتری برخوردارند ،جای تامل اساسی دارد.
در صورتی که پاسخ منفی است بایستی بتوان عددی برای
رشد مطلوب و حداکثری بیان کرد و پیرو آن دالیل اصلی
عدم دستیابی به این رشد مطلوب ارائه گردد .بدیهی است
در مرحله بعد ،برنامهریزی برای رفع نواقص خرد و کالن
است تا بتوان از حداکثر ظرفیت علمی دانشگاههای کشور
استفاده شود ،تا در جهت مرجعیت علمی حرکت کنیم.

جدول  .2رتبهبندی ده دانشگاه برتر ایران بر اساس سه شاخص کمیت ،کیفیت و همکاری کل در رتبهبندی الیدن
(الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد نسبی مقاالت :PP(10%) ،درصد مقاالت  :PP(1%) ،%30درصد مقاالت  :PP(Col) ،%3درصد همکاری کل
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برترین دانشگاههای جهان ،قاره آسیا و ایران در
شاخص کیفیت مقاالت در حوزه علوم زیستی و زمین
اگرچه شاخص کمیت مقاالت از ارزش زیادی برخوردار است،
ولی شاخص کیفیت مقاالت همیشه یکی از شاخصهای مهم
و هم ارز محسوب میشود .در رتبهبندی الیدن ،تعداد
ارجاعات به مقاالت به عنوان شاخص کیفیت در نظر گرفته
میشود .با توجه به اینکه تعداد زیادی از ارجاعات از نوع
ارجاع به خود 2است ،این رتبهبندی ارجاعات به خود را
حذف کرده و بنابراین تنها شامل ارجاعات سایر محققان در
سراسر جهان به مقاالت میباشد .از سوی دیگر با توجه به
اهمیت شاخص کیفیت مقاالت ،این شاخص به سه سطح
مختلف ،که هر یک در جای خود از ارزش زیادی برخوردار
است ،تقسیم شده و نتایج هر یک بصورت مجزا ارائه
میگردد .سطح اول شامل مقاالتی است که در رده "یک
درصد" مقاالت با بیشترین ارجاعات قرار میگیرند ،سطح
دوم مقاالتی هستند که در رده "دهدرصد" مقاالت با
بیشترین ارجاعات قرار گرفته ،و سطح سوم شامل مقاالتی
است که در رده "پنجاه درصد" مقاالت با بیشترین ارجاعات
قرار دارند .با توجه به هدف این مطالعه ،دو سطح مقاالت
"یکدرصد" ،و "دهدرصد" مورد بررسی قرار گرفته است.
الزم به ذکر است که برای از بین بردن اثر اندازه دانشگاه ،در
این بخش نیز مانند بخش قبل شمارش نسبی مقاالت اعمال
میشود ،همچنین باید توجه داشت که اگرچه سال پایانی در
بازه زمانی سال  2032ذکر شده ،ولی ارجاعات به این
مقاالت تا انتهای سال  2032شمارش شده است.
مقاالت ده درصد
ردهبندی ده دانشگاه برتر جهان ،از نظر شاخص دهدرصد
در دو بازه زمانی  2032تا  2032و  2002تا  2033در حوزه
علوم زیستی و زمین در جدول  1نشان داده شده است
(الیدن  .)2031 ،2037نکته جالب توجه این است که هی
یک از دانشگاههای جدول  3که بیشترین تعداد مقاله را در
حوزه علوم زیستی و زمین منتشر کرده بودند ،در جدول 1
که به کیفیت مقاالت میپردازد به چشم نمیخورند .چنانچه
مشاهده میشود ،تمامی ده دانشگاه برتر از لحاظ شاخص ده

8 -Self citation
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درصد ،در بازه  2032-2032دانشگاههای آمریکایی هستند.
دانشگاه اول ،دانشگاه هاروارد است که تعداد مقاالت نسبی
آن  3297عدد است و از این تعداد بیش از  22درصد
مقاالت ،یعنی  000عدد ،در رده ده درصد باالترین ارجاعات
قرار گرفتهاند ،و دانشگاه دوم  MITاست که  3029مقاله
منتشر کرده و درصد مقاالت ده درصد آن ،بیش از 22
درصد میباشد .از دانشگاههای مهم دیگر در جدول 1
میتوان به دانشگاههای استنفورد ،ییل ،پرینستون ،و کلتک
اشاره داشت.
جهت ارزیابی میزان رشد کیفیت مقاالت ،ده دانشگاه برتر
جهان از حیث درصد مقاالت ده درصد ،در بازه زمانی
سالهای  2002تا  2033نیز در اینجا آورده شده است
(جدول  .)1یک نکته قابل توجه در این بخش ،حضور
موسسه وایزمن فلسطین اشغالی از آسیا است .مقایسه دو
دوره زمانی نشان میدهد که اگرچه محدوده درصدی
مقاالت ده درصد در بازه  2032تا )%2212-%2312( 2032
نسبت به بازه زمانی  2002تا  )%2212-%2213( 2033با
اندکی کاهش روبرو بوده ،ولی دانشگاههای مرجع افزایش
رشد داشتهاند .برای مثال دانشگاه هاروارد که در بازه زمانی
 2002تا  2033با  20/9درصد مقاالت ده درصد در رتبه
سوم قرار داشت ،در بازه زمانی دوم با  22/2درصد مقاالت در
رتبه اول قرار گرفت ،و یا درصد مقاالت ده درصد دانشگاه
استنفورد از  22/0به  21/9افزایش داشته است (جدول .)1
در این صورت میتوان نتیجه گرفت که دانشگاههای مرجع
در حوزه علوم زیستی و زمین ،بدنبال افزایش تعداد مقاالت
ده درصد و به عبارت دیگر افزایش کیفیت مقاالت خود
هستند و رقابت شدیدی بین دانشگاهها از این لحاظ وجود
دارد .زیرا این مقاالت با کیفیت هستند که هر روزه لبه علم
را به جلو میرانند.
در ادامه به شاخص مقاالت ده درصد در حوزه علوم زیستی و
زمین طی بازه زمانی  2032تا  ،2032در قاره آسیا
میپردازیم (جدول ( )0الیدن  .)2037از ده دانشگاه برتر در
این رده ،چهار دانشگاه از کشور چین ،دو دانشگاه از فلسطین
اشغالی ،دو دانشگاه از سنگاپور ،یک دانشگاه از عربستان ،و
یک دانشگاه از کره جنوبی قرار دارند .دانشگاه اول از نظر
شاخص مقاالت ده درصد در قاره آسیا ،موسسه وایزمن از
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فلسطین اشغالی است که بیش از  20درصد مقاالت منتشره
این دانشگاه در رده دهدرصد بیشترین ارجاعات قرار
گرفتهاند .رتبه دوم را دانشگاه هونان از چین به خود
اختصاص داده که نزدیک به  32درصد مقاالت آن در رده
دهدرصد قرار گرفته ،و رتبه سوم متعلق به دانشگاه نان یانگ
سنگاپور است که  32درصد مقاالت آن در رده مقاالت
دهدرصد قرار دارند .مقایسه این دادهها با بازه زمانی سه ساله
قبل (( )2033-2002الیدن  )2031نشان از حفظ مقامهای
اول و دوم ،همچنین حضور چهار دانشگاه از کشور چین ،دو
دانشگاه از فلسطین اشغالی و دو دانشگاه از سنگاپور در دو
بازه زمانی دارد ،اما نکته قابل توجه ظهور ناگهانی یک
دانشگاه از عربستان در بازه  2032-2032است ،که گویای
برنامهریزی دقیق این دانشگاه جهت ورود به عرصه این
رقابت میباشد .اولین دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران که
توانسته رتبه  20آسیا را به خود اختصاص دهد دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی است ،که اگرچه تعداد زیادی مقاله در
حووزه علوم زیسوتی و زمین منتشر نکرده (تنها  330مقاله)

ولی در حدود  33درصد آنها در رده دهدرصد قرار دارند
(جدول  .)2پس از این دانشگاه و در رتبه دوم دانشگاه علم
وصنعت قرار دارد که از  302مقاله  2مقاله در لیست
دهدرصد قرار گرفته و توانسته رتبه  72آسیا را از آن خود
کند .دانشگاه سوم ،دانشگاه تبریز است که رتبه  92را در
مقاالت دهدرصد در آسیا داراست و مقاالت دهدرصد آن 7
درصد میباشند .رتبه  31دانشگاه باقی مانده از دانشگاههای
جمهوری اسالمی ایران سه رقمی است .دانشگاه تربیت
مدرس با تنها  2درصد ،رتبه  312آسیا ،و دانشگاه تهران با
تنها  0/2درصد مقاله دهدرصد ،در رتبه  397آسیا قرار دارند.
با توجه به رقابت شدیدی که در میان دانشگاههای آسیا
جهت افزایش رتبه کیفیت وجود دارد ،دانشگاههای ایران
بایستی بتوانند از میانگین شتاب رشد ،حداقل در قاره آسیا
باالتر باشند تا ارتقای رتبه پیدا کنند .برای مرجعیت علمی
دانشگاهها باید بتوانند با برنامهریزی ،حرکتی جهادی و
مستمر در راستای افزایش کیفیت داشته باشند.

جدول  .3ده دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس درصد مقاالت ده درصد باالترین ارجاعات در دو
بازه زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112
بازه زمانی 2015-2012

بازه زمانی 2011-2008
PP

P

دانشگاه

-10%

-10%

P

PP

P

-10%

-10%

28.60%

76

265

25.10%

210

835

24.90%

382

1538

Harvard Univ

23.40%

27

115

Univ Texas-Southwestern M ed Ctr

23.00%

48

210

Weizmann Inst Sci

22.40%

245

1095

Stanford Univ

22.20%

195

879

Caltech

P

دانشگاه

رتبه

Univ Calif - San Francisco

26.20%

444

1697

Harvard Univ

1

M IT

25.40%

272

1069

M IT

2

24.00%

72

300

Univ Calif - San Francisco

3

23.90%

324

1356

Stanford Univ

4

23.80%

244

1023

Yale Univ

23.70%

116

22.70%

239

5

492

Univ Chicago

1055

Caltech

7

22.20%

405

1823

Univ Calif – Berkeley

22.20%

29

129

Icahn Sch M ed - M t Sinai

8

22.10%

48

219

Northwestern Univ

21.90%

140

639

Univ Calif – Irvine

9

22.10%

112

505

Univ Calif - Santa Cruz

21.60%

151

701

Princeton Univ

10

 :Pتعداد نسبی مقاالت :P(10%) ،تعداد نسبی مقاالت در گروه  :PP(10%) ،%30درصد مقاالت %30
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جدول  .4ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس درصد مقاالت ده درصد باالترین ارجاعات در دو بازه
زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد نسبی مقاالت :P(10%) ،تعداد نسبی مقاالت در گروه  :PP(10%) ،%30درصد مقاالت %30

مقاالت یک درصد
یکی از شاخصهای مهم دیگر در کیفیت مقاالت ،درصد
مقاالت هر دانشگاه است که در لیست یک درصد مقاالت با
بیشترین ارجاعات (مقاالت یک درصد) قرار میگیرند .این
مقاالت در واقع مقاالت بسیار مهم و پرارجاع در حوزه علوم
زیستی و زمین محسوب می شوند و به نوعی قله مقاالت و
از افتخارات هر دانشگاه هستند .جدول  ،2ده دانشگاه برتر
جهان را در شاخص یک درصد در حوزه علوم زیستی و
زمین ،در دو بازه زمانی ( 2033-2000و )2032-2032
نشان میدهد (الیدن  .)2031 ،2037مقایسه دادههای این
جدول نشان میدهد که از میان ده دانشگاه ،شش دانشگاه
در هر دو جدول حضور دارند و از این میان پنج دانشگاه
یعنی  ،MITهاروارد ،استنفورد ،ییل ،و دانشگاه کالیفرنیا-
سان فرانسیسکو در دوره دوم افزایش رتبه و درصد داشتهاند،
که تأکیدی بر رقابت شدید این دانشگاههای مرجع در
افزایش کیفیت مقاالت آن هاست.
جدول  ،2ده دانشگاه برتر آسیا را از نظر شاخص مقاالت یوک
درصد در حوزه علووم زیسوتی و زموین در بوازههوای زموانی
سالهای  2032تا  2032و  2002تا  2033نشان می دهود
(الیدن  .)2031 ،2037این جدول نیوز ماننود جودول ( 0ده
دانشووگاه برتوور آسوویا در شوواخص ده درصوود) بیووانگر اهتمووام
دانشگاه های چین در ارتقای کیفیت مقاالت خود می باشود.
با یک نگاه کلی به جدول  ،2واضح

دانشگاههای چین در ارتقای کیفیت مقاالت خود میباشد.
با یک نگاه کلی به جدول  ،2واضح است که درصد مقاالت
یک درصد در بازه  2032تا  2032نسبت به بازه  2002تا
 2033رشد زیادی داشته است (از  3107به  2درصد).
در رابطه با دانشگاههای ایران در بازه زمانی  2002تا ،2033
سه دانشگاه از جمهوری اسالمی ایران با  0/0درصد مقاالت
یک درصد بهترین نتیجه را کسب کردند و بترتیب در
رتبههای ( 72دانشگاه تربیت مدرس)( 93 ،دانشگاه علم و
صنعت) و ( 99دانشگاه تهران) قرار گرفتند (جدول )2
(الیدن  .)2031مقایسه این بازه زمانی با سه ساله دوم نشان
از رشد دانشگاههای کشور دارد ،که در آن دانشگاه تبریز
توانسته با  3درصد مقاالت یک درصد رتبه  22آسیا را
کسب کند .دانشگاه دوم ایران با رتبه  21دانشگاه علم و
صنعت ،و دانشگاه سوم با رتبه  20دانشگاه شریف است
(الیدن  .)2037با این حال مروری بر آمار ارائه شده نشان
میدهد که اغلب دانشگاههای ایران بدنبال افزایش کمی
مقاالت خود هستند و از کیفیت ،تا حدود زیادی غافل شده-
اند .اگرچه تعداد مقاالت خود شاخص مهمی است ،ولی
پرداختن به کیفیت از مقولههای بسیار مهم برای رسیدن به
مرجعیت علمی است .برای افزایش کیفی مقاالت پیش
نیازهایی باید اندیشیده شود که در بخشهای بعدی به آن
پرداخته میشود.
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جدول  .2ده دانشگاه برتر جهان در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس درصد مقاالت یک درصد باالترین ارجاعات در دو
بازه زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد نسبی مقاالت :P(1%) ،تعداد نسبی مقاالت در گروه  :PP(1%) ،%3درصد مقاالت %3

جدول  .6ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین بر اساس درصد مقاالت یک درصد باالترین ارجاعات در دو بازه
زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد نسبی مقاالت :P(1%) ،تعداد نسبی مقاالت در گروه  :PP(1%) ،%3درصد مقاالت %3
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 -4همکاری علمی دانشگاهها

 -2همکاری علمی کل در دانشگاههای برتر جهان،

با توسعه روز افزون علم ،امروزه همکاریهای علمی و
پژوهشی بخش مهمی در فعالیتهای دانشگاهها و مراکز
پژوهشی محسوب میشوند ،بطوری که این همکاریها در
عملکرد دانشگاهها بسیار تاثیرگذار شده است .همکاریهای
علمی اگرچه سطوح متفاوتی دارند ،ولی همکاریهای
پژوهشی یکی از مهمترین سطوح است و دانشگاهها در
تالشند تا با انتخاب شرکای خوب ،بر غنا ،دایره و کیفیت
تحقیقات خود بیفزایند .دایره این همکاری میتواند در سطح
یک کشور و یا سطح بینالمللی باشد ،و طرف همکار
میتواند دانشگاه ،مرکز تحقیقاتی و یا شرکتهای صنعتی و
خدماتی باشند (بایرام  ،20329فشالنج و بازرگان  ،92آراسته
 ،27آلتباخ .)2000
رتبهبندی الیدن با توجه به لیست نویسندگان مقاالت و
آدرس آنها ،و با توجه به حوزه علمی ،از الگوریتمهای ویژهای
استفاده میکند تا میزان همکاری هر دانشگاه را تعیین کند.
دادههای این رتبهبندی بصورت همکاری کل (مجموع کل
مقاالتی که یک دانشگاه در همکاری با یک و یا چند موسسه
منتشر کرده است) ،و یا همکاریهای داخلی ،بینالمللی و
ارتباط با صنعت ارائه میشوند .لذا میتوان تصویری شفاف از
میزان همکاری در سطوح مختلف را در هر دانشگاه تعیین
کرد.
از ویژگیهای مهم دانشگاههای برتر جهان ،دارا بودن سطح
باالیی از همکاری در وجوه مختلف است .سؤال مهم این
است که سطح همکاری کل ،و یا همکاری در سطوح خرد در
دانشگاههای برتر چگونه است؟ برای مثال چند درصد از
مقاالت دانشگاههای برتر در حوزه علوم زیستی و زمین با
صنعت مشترک است؟
در ادامه ،ابتدا به همکاری کل ،که مجموع کل همکاریهای
یک دانشگاه است (داخلی ،بینالمللی ،و صنعت) پرداخته
میشود ،و سپس با توجه به اهمیت موضوعی ارتباط دانشگاه
با صنعت در ایران ،آمار مرتبط با این بخش بطور مجزا ارائه
خواهد شد.

قاره آسیا و ایران

Byram

9

هدف این بخش پاسخ به این سؤاالت است که در وهله اول،
ده دانشگاه برتر جهان از نظر شاخص تعداد مقاالت در علوم
زیستی و زمین ،در چه رتبهای از همکاریهای علمی کل
قرار دارند؟ به عبارت دیگر دانشگاههای برتر به لحاظ
طرحهای مشترک پژوهشی ،که یکی از خروجیهای آن
مقاالت پژوهشی است ،تا چه اندازه با سایر مراکز علمی و
صنعتی همکاری دارند؟ همچنین در ادامه به وضعیت
دانشگاههای برتر آسیا و ایران در رابطه با این شاخص
پرداخته خواهد شد .فرق اساسی این بخش با بخشهای
قبلی در این است که در این بخش ،تعداد کل مقاالت (و نه
تعداد نسبی) هر دانشگاه مورد محاسبه قرار گرفته است .این
بدان معنی است که هر مقاله از یک دانشگاه که در لیست
نویسندگان مقاله حتی یک نفر نویسنده داشته باشد ،به
عنوان یک مقاله برای آن دانشگاه در نظر گرفته می شود.
برای روشنشدن موضوع ،ابتدا ده دانشگاه برتر جهان از نظر
شاخص تعداد مقاالت در حوزه علوم زیستی و زمین ،در دو
بازه زمانی  2032تا  2032و  2002تا  2033مورد بررسی
قرار گرفتند (جدول ( )7الیدن  .)2031 ،2037نگاهی گذرا
به جدول  7نشان میدهد که درصد مقاالت مشترک در ده
دانشگاه برتر جهان در بازه زمانی  2032تا  2032از حدود
 22درصد (دانشگاه کپنهاک) تا  77درصد (دانشگاه فلوریدا)،
و این شاخص در بازه زمانی 2002تا  ،2033از حدود 22
درصد (دانشگاه کپنهاک) تا  72درصد (دانشگاه فلوریدا) در
نوسان بوده است ،که این آمار نشان از افزایش همکاری کل
در بازه سه ساله دوم دارد .الزم به ذکر است که این درصدها
تجمعی است و از مجموع همکاریهای داخلی ،بینالمللی و
همکاری با صنعت بدست آمده است.
جالب است که هشت دانشگاه واخنینگن ،دیویس کالیفرنیا،
سائوپاولو ،فلوریدا ،کوپنهاگ ،برکلی کالیفرنیا ،توکیو و کورنل
در هر دو بازه زمانی حضور دارند ،اگرچه ممکن است رتبه
آنها در جداول تغییراتی داشته باشد .دانشگاه دیویس که
مقام اول را در تعداد مقاالت کل جهان در بازه زمانی
سالهای  2002تا  2033داشته 72 ،درصد از مقاالت
منتشره خود را در همکاری با سایر مراکز منتشر کرده است.
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در مجموع این دادهها حاکی از آن است دانشگاههای برتر
جهان از منظر تعداد انتشارات در حوزه علوم زیستی و زمین،
از همکاری مشترک استقبال و بدنبال افزایش درصد
همکاری میباشند ،با این حال حداکثر همکاری در این
دانشگاهها تا  22درصد بوده است.
در ادامه ،جدول  2ده دانشگاه برتر قاره آسیا در حوزه علوم
زیستی و زمین را در دو بازه زمانی  2032تا  2032و 2002
تا  2033بر اساس "تعداد کل مقاالت" منتشره دستهبندی
کرده ،و همچنین درصد مقاالت مشترک را نیز نشان داده
است (الیدن  .)2031 ،2037در بازه سالهای  2032تا
 2032از ده دانشگاه برتر آسیا ،شش دانشگاه از چین ،سه
دانشگاه از ژاپن ،و یک دانشگاه از کره جنوبی بوده و دامنه
مقاالت مشترک از  22تا  70درصد در نوسان میباشد .در
بازه سه ساله اول ( ،)2033-2002چین چهار دانشگاه ،ژاپن
سه دانشگاه ،کره ،تایوان و ایران هر یک ،یک دانشگاه در ده
دانشگاه برتر آسیا از نظر شاخص تعداد کل مقاالت دارند .در
این دوره نیز دامنه مقاالت مشترک از حدود  23تا  72در
صد در نوسان است ،و دانشگاه تهران با  3222مقاله در رتبه
دهم قرار دارد .در این بازه زمانی دانشگاه تهران توانسته تا
خود را در ده دانشگاه اول آسیا از نظر شاخص کل مقاالت
قرار دهد ،ولی این رتبه دوام و یا ارتقایی نداشته و در بازه
 2032تا  ،2032این دانشگاه با هفت پله سقوط به دانشگاه
هفدهم در آسیا رسیده است (جدول  .)2باید متذکر شد که
رشد تعداد مقاالت در دانشگاه تهران  10درصد بوده است،
ولی این درصد رشد برای ارتقای رتبه و یا حتی درجا زدن
کافی نبوده و منجر به سقوط رتبه این دانشگاه شده است.
چنانچه قبال گفته شد ،در صورتی که یک دانشگاه نتواند
رشدی بیش از میانگین رشد داشته باشد ،مسلما موقعیت
خود را از دست خواهد داد .برای مثال دانشگاه کیوتو که
تنها  122مقاله در دوره دوم نسبت به دوره اول اضافه کرده،
از موقعیت دوم به رتبه پنجم ،در دوره دوم سقوط کرده
است .در مقابل ،دانشگاه ژیانگ چین با انتشار  3170مقاله
بیشتر در بازه  2032تا  2032توانسته به رتبه دوم صعود
کند ،و بطور مشابه دانشگاه کشاورزی چین نیز با انتشار
 3173مقاله بیشتر در بازه  2032تا  2032از رتبه  0در
دوره اول به رتبه سوم در دوره دوم صعود کرده است .در

واقع این دو دانشگاه رشد  09درصدی را نشان میدهند .این
امر نشان از رشد سریع در شاخص تعداد مقاالت در قاره
آسیا دارد ،بطوری که دانشگاهی با کمی کمتر از 1000
مقاله ،در ردیف ده دانشگاه برتر آسیا قرار نمیگیرد .بنابراین
رقابت شدیدی در تعداد مقاالت کل نیز مشاهده میشود و
در صورتی که دانشگاههای ایران بخواهند در این رقابت
شرکت کنند ،باید بتوانند با دانشگاههای برتر در حوزه علوم
زیستی و زمین قابل قیاس باشند.
بر اساس شاخص "تعداد کل مقاالت" و "درصد همکاری
کل" 32 ،دانشگاه از ایران در رتبه بندی بازه زمانی سال
های  2032تا  2032قرار گرفتند ،که رتبه آنها در آسیا به
شرح زیر است :دانشگاه تهران رتبه  ،37دانشگاه تربیت
مدرس رتبه  ،29و دانشگاه شیراز رتبه  .22شایان ذکر است
که رتبه  31دانشگاه دیگر از ایران ،سه رقمی است .از این
میان درصد همکاری کل دانشگاه تهران و تربیت مدرس 72
درصد ،و دانشگاه شیراز  29درصد است .در میان این 32
دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران با  90درصد و دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات با  29درصد ،بیشترین
همکاری کل را داشته اند (ده دانشگاه برتر در جدول  2آمده
است) (الیدن .)2037
مقایسه این دوره زمانی با دوره اول ( )2033-2002نشان
میدهد که دانشگاه تهران با شش پله سقوط به رتبه  ،37در
دوره دوم رسیده است (جدول ( )2الیدن  .)2031دانشگاه
تهران که از آن به عنوان دانشگاه مادر یاد می شود ،و نسبت
به دانشگاههای دیگر کشور از حیث قدمت و نیروی انسانی از
قوت بسیار بیشتری برخوردار است ،و تعداد مقاالت آن بیش
از دو برابر دومین دانشگاه کشور در لیست (تربیت مدرس)
است ،نتوانسته موقعیت خوب خود را حفظ کند .برای حفظ
رتبه الزم بود تا این دانشگاه حداقل  200مقاله بیشتر در
یک بازه سه ساله منتشر می کرد .آیا این امر برای دانشگاه
تهران امکانپذیر است؟ آیا برای این امر در دانشگاه برنامه
ریزی صورت گرفته است؟ آیا سیاست کشور بر مرجعیت
علمی استوار است؟ برای حصول به پیشرفت علمی ،پاسخ به
این سؤاالت ،و سؤاالت بیشتر الزم و ضروری است .با توجه
به تعداد کل مقاالت تنها دانشگاهی که می تواند در ردیف
ده دانشگاه برتر آسیا در حوزه علوم زیستی و زمین از ایران
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برخالف دو دانشگاه اول و دوم ،دانشگاه شیراز که رتبه سوم
در لیست را دارد هفت پله صعود داشته است .این دانشگاه
که از دانشگاههای قدیمی با سابقه درخشان است توانسته تا
حدودی رتبه خود را در لیست بهبود بخشد .دانشگاه
فردوسی مشهد نیز  7پله صعود رتبه داشته است.
نکته اساسی این است که آیا صعود رتبه حاصل برنامهریزی
دانشگاه بوده و یا امری اتفاقی است .در صورتی که دانشگاه
برنامه دراز مدت داشته باشد ،انتظار برای بازه زمانی سه
سال آینده چگونه است؟ آیا برنامهریزان در وزارت علوم برای
این امور برنامهریزی مناسبی دارند؟

قرار گیرد ،دانشگاه تهران است که متاسفانه از رتبه  30به
رتبه  37نزول کرده ،و شاید سؤال اصلی این است که
موقعیت این دانشگاه در سه سال آینده کجا خواهد بود.
مسلما شتاب رشد بسیاری از کشورهای موجود در رتبهبندی
اخیر (بازه زمانی سال های  2032تا  )2032کم نخواهد شد
و در این صورت باید توقع داشت که این دانشگاه در
سالهای بعد سقوط رتبه مجدد داشته باشد .دانشگاه دوم
ایران در لیست ،یعنی دانشگاه تربیت مدرس نیز از رتبه 21
به  29نزول کرده که بایستی دالیل آن بررسی شود .این
دانشگاه ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی و با منابع مالی مناسبی
است و این سقوط رتبه از این دانشگاه دور از انتظار بود.

جدول  .2ده دانشگاه برتر جهان بر اساس تعداد مقاالت (کل) در حوزه علوم زیستی و زمین و درصد همکاری آنها (کل) در
بازه های زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112
بازه زمانی 2011-2008
PP

P

)(col

)(col

بازه زمانی 2015-2012
PP

P

دانشگاه

)(col

)(col

P

P

دانشگاه

رتبه

75.60%

4318

5710

Univ Calif – Davis

84.50%

5442

6437

Wageningen Univ & Res

1

71.70%

3602

5021

Univ Florida

79.60%

5098

6401

Univ Calif – Davis

2

80.40%

4034

5015

Wageningen Univ & Res

82.50%

5071

6147

Univ São Paulo

3

81.60%

3878

4754

Univ Tokyo

77.40%

4439

5734

Univ Florida

4

77.60%

3335

4299

Univ São Paulo

85.60%

4365

5097

Univ Copenhagen

5

72.70%

2964

4080

Cornell Univ

83.80%

4080

4871

Univ Calif – Berkeley

6

81.50%

3243

3977

Univ Calif – Berkeley

85.00%

4137

4868

ETH Zurich

7

75.30%

2966

3940

Univ Wisconsin – M adison

84.70%

4101

4840

Univ Tokyo

8

82.20%

3138

3818

Univ Copenhagen

83.40%

3962

4753

Univ Queensland

9

76.40%

2908

3809

Texas A&M Univ. College Stn

78.50%

3555

4528

Cornell Univ

10

 :Pتعداد کل مقاالت :P(Col) ،تعداد مقاالت مشترک :PP(Col) ،درصد همکاری کل

جدول  .2ده دانشگاه برتر آسیا بر اساس تعداد مقاالت (کل) در حوزه علوم زیستی و زمین و درصد همکاری آنها (کل) در
بازههای زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( 2111الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد کل مقاالت :P(Col) ،تعداد مقاالت مشترک :PP(Col) ،درصد همکاری کل
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 -6شاخص همکاری دانشگاهها با صنعت
زیرشاخص "همکاری دانشگاهها با صنعت" از جمله
بخشهای مهم "شاخص کالن "همکاری دانشگاهها"
محسوب میشود .مقدار این زیرشاخص در حوزههای مختلف
علمی میتواند متفاوت باشد ،و بستگی زیادی به بلوغ
دانشگاه و نیز صنعت در کشورها دارد .مسلم است که در
کشورهایی که صنایع زیادی در کنار دانشگاهها وجود ندارد،
این همکاری یا وجود ندارد و یا اندک است .همکاری
دانشگاهها با صنعت با توجه به ماهیت همکاری ،در برخی از
موارد به ثبت پتنت میانجامد ،ولی در بسیاری از موارد این
همکاریها به انتشار مقاله مشترک منجر میشود (صفدری
رنجبر و همکاران  ،3192راینکون  ،200730فن ،200233
سورسون  .)200232هدف اصلی این بخش آن است تا
دریابیم دانشگاههایی که از نظر "شاخص تعداد مقاالت" در
حوزه علوم زیستی و زمین برتر هستند ،تا چه اندازه با
صنعت همکاری دارند.
جدول  9همکاری ده دانشگاه برتر جهان از نظر "شاخص
تعداد مقاالت" در حوزه علوم زیستی و زمین را در بازه
زمانی  2032تا  2032نشان میدهد (الیدن  .)2037مطابق
این جدول ،درصد همکاری این ده دانشگاه برتر جهان با
صنعت ،از  2درصد (دانشگاه واخنینگن) تا حدود  2درصد
(دانشگاه سائوپولو) در نوسان بوده است .دانشگاه واخنینگن
در حوزه کشاورزی از دانشگاههای سرآمد جهان است و در
مجاورت این دانشگاه و در کشور هلند صنایع زیادی وجود
دارند که این دانشگاه میتواند با آنها همکاری داشته باشد.
دانشگاه توکیو با  2/0درصد همکاری با صنعت در رتبه دوم
قرار دارد ،و درصد همکاری  2دانشگاه دیگر کمتر از 2
درصد است .آمار جدول  9نشان میدهد دانشگاه سائوپولو
علی رغم تعداد زیاد مقاالت ،با صتایع ارتباط زیادی ندارد .از
دانشگاههایی که ارتباطی بیش از  0درصد را نشان میدهند،
میتوان به دانشگاه دیویس کالیفرنیا اشاره کرد که در حوزه
کشاورزی معتبرترین دانشگاه آمریکاست.

10 -Rynkun
11 -Phan
12 -Severson

برای مقایسه تغییرات مقدار عددی شاخص همکاری دانشگاه و
صنعت ،بازه زمانی  2002تا  2033نیز برای ده دانشگاه برتر
جهان از نظر شاخص تعداد مقاالت (کل) در جدول  9نشان
داده شده است (الیدن  .)2031در این بازه نیز دانشگاه
واخنینگن با نزدیک به  9درصد رتبه اول ،دانشگاه ویسکانسین
مدیسون رتبه دوم ( 2/7درصد) و دانشگاه دیویس و دانشگاه
کپنهاک بصورت مشترک رتبه سوم ( 2/0درصد) را دارند.
دانشگاه سائوپولو کمترین میزان ارتباط با صنعت را در میان ده
دانشگاه برتر در این بازه زمانی داشته است.
اگرچه ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه علوم زیستی و زمین
در کشورهایی که از صنایع قوی با درآمد باال برخوردارند ،بسیار
مهم و ضروری است ،ولی این آمار که مربوط به برترین
دانشگاههای حوزه علوم زیستی و زمین در جهان است نشان
میدهد که درصد این ارتباط از آنچه که گاه در کشور مطرح
میشود ،بسیار کمتر است و در بهترین شرایط و با توجه به
مستندات ارائه شده به حدود  9درصد میرسد (جدول  .)9در
واقع دانشگاهها برای خود رسالتهای گوناگونی متصور هستند،
که یکی از آنها ارتباط با صنعت است .بسیاری از دانشگاهها از
اینکه از آنها به عنوان بخش تحقیق و توسعه شرکتهای
خصوصی یاد شود ،پرهیز میکنند و تالش دارند تا با تحقیقات
بنیادی ،زمینههای وسیعی برای اهداف کاربردی شرکتهای
صنعتی خصوصی در آینده فراهم آورند .از سوی دیگر تحقیقات
مشترک با بخشهای صنعتی مستلزم عقد قراردادهایی با
دانشگاه و اعضای هیئت علمی دخیل در پروژههای مشترک
است که در آنها "محرمانگی اطالعات پژوهش" بایستی توسط
اعضای هیئت علمی دانشگاهها رعایت شود ،امری که خوشایند
بسیاری از اعضای هیئت علمی در دانشگاهها نیست .با این حال
دانشگاهها به مشکالت صنایع نیز توجه دارند و تالش میکنند
با ایجاد ارتباط و همکاری مشترک ،مشکالتی که صنعت در
حل آنها ناتوان است را حل کنند .الزم به ذکر است که صنایع
پیشرفته در کشورهای صنعتی خود دارای بخشهای تحقیق و
توسعه ( )R&Dمیباشند و بسیاری از تحقیقات مورد نظر خود
را در این بخشها انجام میدهند ،ولی این صنایع همکاری با
دانشگاهها را همواره در دستور کار خود دارند.
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جدول  .9ده دانشگاه برتر جهان بر اساس تعداد مقاالت (کل) در حوزه علوم زیستی و زمین و درصد مقاالت مشترک با
صنعت در دو بازه زمانی  2112تا  2112و  2112تا ( .2111الیدن )2113 ،2112
بازه زمانی 2015-2012

بازه زمانی 2011-2008
PP

P

)(ind

)(ind

5.00%

283

5710

5.60%

281

5021

Univ Florida

8.90%

447

5015

Wageningen Univ & Res

7.00%

333

4754

Univ Tokyo

2.50%

106

4299

Univ São Paulo

5.80%

236

4080

Cornell Univ

5.00%

6.40%

255

3977

Univ Calif – Berkeley

4.30%

6.70%

264

3940

Univ Wisconsin – M adison

5.40%

263

6.40%

243

3818

Univ Copenhagen

4.70%

221

4753

Univ Queensland

7.10%

272

3809

Texas A&M Univ - College Stn

4.10%

185

4528

Cornell Univ

P

PP

P

دانشگاه

)(ind

)(ind

Univ Calif – Davis

P

دانشگاه

رتبه

5.90%

381

6437

Wageningen Univ & Res

1

4.60%

295

6401

Univ Calif – Davis

2

2.00%

126

6147

Univ São Paulo

3

4.70%

268

5734

Univ Florida

4

5.60%

287

5097

Univ Copenhagen

5

246

4871

Univ Calif – Berkeley

6

209

4868

ETH Zurich

7

4840

Univ Tokyo

8
9
10

 :Pتعداد کل مقاالت :P(ind) ،تعداد مقاالت مشترک با صنعت :PP(ind) ،درصد همکاری کل

 -2برترین دانشگاههای جهان در همکاری با صنعت
ارتباط "ده دانشگاه برتر جهان از نظر مقواالت علموی" بوا
صنعت در بخش قبل نشان داده شد .هدف این بخوش آن
است که نشان دهد "برترین دانشوگاههوای جهوان از نظور
زیرشاخص همکاری با صنعت" کدامنود ،و ایون همکواری
حداکثر تا چه مقدار اسوت .بورای ایون هودف ،بایسوتی ده
دانشگاه برتر جهان از نظر شواخص ارتبواط بوا صونعت در
حوزه علوم زیستی و زمین مشخص شوند .جدول  30ایون
دانشگاه هوا را نشوان داده اسوت (الیودن .)2031 ،2037
نگاهی به "ده دانشگاه برتر جهان در ارتباط با صونعت" در
بازه زمانی  2032تا  2032نشان میدهد که این ارتباط از
حدود  12تا  32درصد در نوسان بوده است .در کل تعوداد
کل مقاالت این دانشگاهها زیاد نیسوت و بیشوترین تعوداد
مربوط به انستیتو علوم و تکنولوژی پیشرفته ژاپن بوا 222
مقالووه اسووت .جالووب اسووت کووه بخووش قابوول توووجهی از
دانشگاهها در جودول  ،30دانشوگاه هوا و یوا انسوتیتوهای
حرفهای و فنی هستند .امروزه بخش بزرگی از خودمات در
حوزه علوم زیستی با استفاده از دستگاهها و تجهیزاتی بوه
انجام میرسد که ریشوه در بخوشهوای مهندسوی دارد ،و
دانشکدههای زیستی با انعکاس روشها و یا مشکالت خود
به دانشکدههای مهندسی و با ارتباط مشترکی کوه برقورار
میکنند در طراحی و یا کارآزمایی ایون دسوتگاههوا نقوش
مهمی دارند .از سوی دیگر دانشگاههوا وظیفوه خوود را توا
تهیه نمونه اولیه می دانند و توسعه این دستگاه ها و تولید
انبوه آن ها را وظیفه صنعت دانسته ،و ازین رو به خارج از
دانشگاه

تهیه نمونه اولیه می دانند و توسعه این دستگاه ها و تولید انبووه
آنها را وظیفه صنعت دانسته ،و ازیون رو بوه خوارج از دانشوگاه
واگذار میکنند ،لذا این همکاری مشترک نفوع دو سوویه بورای
دانشگاه و صنعت دارد .در بسیاری موارد ایون گونوه تحقیقوات،
سفارش بخشهای صنعتی به دانشگاههاست.
همکاری دانشگاه و صنعت در حوزه علووم زیسوتی و زموین در
بازه زمانی سالهای  2002تا  2033نیوز در جودول  30نشوان
داده شده است .در این بازه ،همکاری از  02تا  32درصود بووده
است .نکته قابل توجه در این بازه زموانی و مقایسوه آن بوا بوازه
زمانی دوم ( ،)2032-2032حضور برخی از دانشوگاههوا در هور
دو بازه زمانی است ،که نشان مویدهود ایون دانشوگاههوا دارای
برنامه ثابتی در همکاری با صنعت هستند .اولین دانشگاه در هور
دو بازه زمانی ،دانشگاه نفتی بیجینگ چین است کوه همکواری
زیادی با صنعت دارد ،اگر چه این ارتبواط از حودود  02درصود
در بازه زمانی  2002توا  ،2033بوه  12درصود در بوازه زموانی
 2032تا  2032کاهش
جداول  9و  30نشان میدهند کوه اگرچوه ارتبواط دانشوگاه بوا
صنعت از اهمیت زیادی برخوردار اسوت ،ولوی ایون ارتبواط در
صورتی که از روی درصد مقاالت مشترک موورد قضواوت قورار
گیرد ،در دانشگاههوای برتور جهوان (جودول  )9حوداکثر توا 2
درصد ،و در سایر دانشگاهها و در بهتورین شورایط (جودول )30
حداکثر تا  02درصد در حوزه علوم زیستی و زموین نوسوان
دارد.
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جدول  .11ده دانشگاه برتر جهان بر اساس درصد مقاالت مشترک با صنعت در دو بازه زمانی  2112تا  2112و  2112تا .2111
(الیدن )2113 ،2112

 :Pتعداد کل مقاالت :P(ind) ،تعداد مقاالت مشترک با صنعت :PP(ind) ،درصد همکاری کل

 -8نقش پژوهش و دانشگاهها در ارتقای صنعت
اصوال یکی از اولین و مهمترین اقدامات در مقوله علم و
پژوهش در هر کشور ،تقسیمبندی علوم به حوزههای
کالن است .نحوه تقسیمبندی نشان از اهداف پیشبرد
علم ،پژوهش و فناوری کشورها در جامعه و صنایع ،در
کوتاه مدت و دراز مدت دارد.
برای مثال ،در کشوری مانند ایاالت متحده آمریکا،
تقسیمبندی علوم بر اساس نقشی است که هریک از آن-
ها در اقتدار این کشور دارند .بر این اساس ،علوم
درآمریکا به هفت حوزه تقسیم شده است که عبارتند از:
حوزه
علومزیستی ،حوزه علوم فیزیک ،حوزه علوم ریاضی و
کامپیوتر ،حوزه علوم اجتماعی ،حوزه علوم انسانی و هنر،
حوزه علوم مهندسی و سایر حوزههای علوم.
این تقسیمبندی کالن علووم در راسوتای اهوداف کوالن
توسعه آمریکا و نیز استمرار ابرقدرتی در جهان میباشد،
و درجه اهمیت حوزههای مختلف علمی ،و جهوتگیوری
حال و بویژه آینده در این کشور را نشان میدهد .بودین
دلیل حمایوتهوای دولوت فودرال از تحقیقوات در ایون
کشووور ،در همووه حوووزه هووای علمووی یکسووان نیسووت و
سیاسووتگووذاران و برنامووهریووزان بووا توجووه بووه اهووداف
کوتاهمدت و درازمدت ،به بعضی از حوزههای علم در این
کشور اهمیت بیشتری

کشور اهمیت بیشتری داده و میدهند .نگاهی کلی و گذرا به
نحوه تقسیم بودجه تحقیقاتی در این کشور که در شکل 3
نشان داده شده ،بیانگر این نکته مهم است که کمی بیش از
پنجاه درصد حمایت مالی دولت فدرال از حوزه علوم زیستی
است ،و این امر مختص به یک سال نبوده و
سالهاست که این سیاست در حال اجرا میباشد
( .)https://www.bls.govاینکه چرا هیئت حاکمه
آمریکا این سیاست و برنامه را در حال اجرا دارد ،برای ما
بخوبی روشن نیست ولی اقتدار صنعتی ،اقتصادی ،اجتماعی،
نظامی و  ...که دولت این کشور از پژوهش در حوزه علوم
زیستی چه در داخل و چه خارج آمریکا برای خود بوجود
آورده است ،بر همگان روشن است.
یک نکته مهم که در بررسی آموزش و پژوهش
دانشگاههای مطرح آمریکا بدان پرداخته شده ،برداشتن مرز
آموزش و پژوهش یا به عبارت دیگر پژوهش محور کردن
آموزش در این کشور است ،که از سطح پیش از دانشگاه
شروع شده و تا مدارج علمی باال ادامه مییابد .برداشتن این
مرز باعث شده تا اختالط و امتزاج علوم در حوزههای مختلف
براحتی صورت گیرد و امری که به علوم بین رشتهای معروف
شده در این کشور بطور واقعی و بر حسب نیاز شکل گیرد.
امروزه نفوذ علوم زیستی در حوزههایی مانند مهندسی،
فیزیک ،ریاضی و کامپیوتر باعث بوجود آمدن رشتههای
جدیدی در این حوزهها ها شده که مورد نیاز شدید صنایع
در این کشور می باشد .به عبارت دیگر نیاز صنایع باعث شده
تا رشته های جدید و بین رشته ای در حوزه های مختلف
علمی بوجود آیند تا دانش آموختگان آن در مقاطع مختلف

مقایسه تطبیقی پیشرفت علمی حوزه علوم زیستی در ایران و جهان

شده که مورد نیاز شدید صنایع در این کشور میباشد .به
عبارت دیگر نیاز صنایع باعث شده تا رشته های جدید و بین
رشتهای در حوزههای مختلف علمی بوجود آیند تا
دانشآموختگان آن در مقاطع مختلف تحصیلی بتوانند
نیازهای جدید بوجود آمده در صنایع را مرتفع سازند.

شکل .1حمایت دولت فدرال آمریکا از حوزههای مختلف
علمی از سال  2111تا 2112

در اینجا برای مثال اطالعاتی چند از سیستم آموزش در
دانشگاه براون ارائه میگردد .دانشگاه براون از دانشگاههای با
سابقه در رشته زیستشناسی در آمریکاست و با توجه به
بیش از  220سال قدمت ،این دانشگاه ،توانسته دانشمندان
زیادی را در حوزه زیستشناسی به دنیا معرفی کند .یکی از
ویژگیهای این دانشگاه آموزش پژوهشمحور است و با
ارتباطاتی که با صنایع پیشرفته در ایالت پیدا کرده ،بخشی
از دروس ،پژوهشها و فناوریهای خود را با صنایع محلی
هماهنگ کرده است (.)http://biology.brown.edu/
عصر حاضر ،دوران شکوفایی علوم زیستی است .برنامه
دانشگاه براون برای دوره کارشناسی زیست شناسی،
دانشجویان را با دانش ،مهارت و روحیه همکاری مورد نیاز
برای مقابله با برخی از مسائل مهم جامعه  -از پیشگیری از
بیماریها گرفته تا حفظ میراث طبیعی زمین  -آماده می-
سازد .علوم زیستی در دانشگاه براون با بیش از  9گرایش
ارائه میشود ،و دانشجویان مطابق با عالقه خود میتوانند
یکی را انتخاب کنند .دانشجویان زیستشناسی واحدهای
درسی و پروژههای تحقیقاتی خود را با اساتیدی از 2
دپارتمان بخش زیستشناسی و پزشکی میگذرانند ،از سوی
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دیگر دپارتمانهایی که در خارج از بخش زیستشناسی و
پزشکی هستند نیز با دانشجویان زیستشناسی با گرایش-
های بین رشتهای در زمینههای ریاضیات کاربردی-زیست-
شناسی ،زیستشناسی محاسباتی ،بیوشیمی ،بیوفیزیک و
مهندسی زیست پزشکی همکاری میکنند.
برنامووه زیسووتشناسووی در دانشووگاه بووراون تووالش دارد تووا
دانشووجویان را در نقووش یووک دانشوومند قوورار دهوود .تعووداد
روزافووزون سوومینارهای سووال اول و دوم دانشووجویان ،دروس
مبتنووی بوور آزمایشووگاه ،و گووردشهووای علمووی در حوووزه
زیستشناسی به دانشوجویان ایون امکوان را مویدهود توا بوا
شیوههای جدید با مسائل از نزدیک آشنا شووند و آنهوا را در
مسیر تفکر خالق و مستقل رهنمون میکند.
بیش از نیمی از دانشجویان زیستشناسی ،تحقیقات
مستقل انجام میدهند ،بیش از یک سوم آنها پایاننامه دارند
و با درجه عالی فارغالتحصیل می شوند ،بسیاری از
دانشجویان بخشی از فعالیتهای علمی خود را در خارج از
کشور میرسانند ،بسیاری دیگر دوره کارآموزی خود را در
خارج از کمپ دانشگاه انجام میدهند ،و تعداد زیادی از
دانشجویان زیستشناسی با اساتید بالینی در دانشکده
پزشکی مشغول به فعالیت علمی هستند .بیش از  20درصد
از دانشجویان زیستشناسی آینده شغلی خود را در زمینه
علوم پزشکی جستجو میکنند و برای این کار با "مرکز
مشاوره شغلی" در زمینه بهداشت در تماس بوده و از آنها
مشاوره تحصیلی میگیرند .پس از فارغالتحصیلی در
حدود 20درصد از دانشجویان زیستشناسی به ادامه
تحصیل میپردازند ،و بقیه در شرکتهای خصوصی ،بخش-
های آموزشی ،بخشهای دولتی و یا بخشهای خصوصی
مشغول به کار میشوند.
دانشجویان در دوران تحصیل و برای انتخاب گرایش از وجود
مشاوران تحصیلی و شغلی برخوردار هستند .گروه
زیستشناسی به دانشجویان خود تاکید میکند تا در زمان
انتخاب گرایش به عالقمندیهای آموزشی خود ،به
واحدهایی که بصورت اضافی ارائه می شوند ،و در آخر به
شغل مورد عالقه خود توجه کنند.
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 -9نتیجهگیری
با توجه به هدف این مطالعه که بر رصد پژوهش در حوزه
علوم زیستی و زمین در راستای مرجعیت علمی قرار گرفته،
الزم بود تا ابتدا تصویری از شاخصهای کمیت ،کیفیت و
همکاریهای علمی نمایان گردد و بدنبال آن ،روند تغییرات
این شاخصها در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی که هم اکنون
به عنوان مرجع در دنیا شناخته میشوند ،مشاهده گردد.
نتایج این مطالعه نشان داد که دانشگاههای کشورمان
بایستی بتوانند به میانگین رشد در کمیت و کیفیت مقاالت
منتشره علمی در جهان توجه داشته باشند .اگرچه
پژوهشگران حوزه علوم زیستی در کشور تالش زیادی در راه
پژوهش دارند ،ولی باید توجه داشت که شتاب علمی در این
حوزه بیشترین رشد را در میان سایر حوزهها داشته است.
برای مثال میانگین رشد تعداد مقاالت در ده دانشگاه برتر
جهان  31درصد است .لذا بنظر میرسد دانشگاههای کشور
باید با شتاب بسیار بیشتری حرکت کنند .از لحاظ کیفیت،
مقاالت کشورمان از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و برای
مثال رتبه دانشگاه تهران که از نظر تعداد مقاالت مقام اول را
در کشور را دارد ،رتبه  397را در میان دانشگاههای آسیا در
حوزه علم زیستی در رده مقاالت ده درصد کسب کرده ،که
این امر نشان از ضعف در کیفیت مقاالت دارد .حوزه علوم
زیستوی در جوهان در ده سوال اخیر دچار تحوالت شوگرفی
صورت گیرد تا محققان
منابع
 .3آراسته ،حمیدرضا ( .)3127جهانی شدن و آموزش عالی
در دنیای در حال تغییر .رهیافت.02-19، 02 .
 .2سیدی ،سیدمهدی ( .)3197پتنت در زیست فناوری و
اهمیت آن در ارتباط دانشگاه و صنعت .فصلنامه نوآوری و
ارزش آفرینی.20-3 ،)31( 7 .
 .1سیدی ،سیدمهدی ( .)3192رصد کمیت مقاالت علمی
در حوزه زیست پزشکی و سالمت در جهان ،آسیا ،و وضعیت
دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تأکید بر مرجعیت علمی.
نشریه فرهنگ و ارتقاء سالمت.27-20 ،)3( 1 .
 .0صفدری رنجبر ،مصطفی؛ توکلی ،غالمرضا و سیدرضا
سالمی .)3192( .همکاریهای علمی و فناورانه میان دانشگاه
و صنعت (روند تاریخی ،اهداف ،چالشها و سازوکارها).
دوفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی.32-2 ،27 .

شده است و برای ورود به حوزههای جدید الزم است
زیرساختهای الزم برای این منظور در کشور بوجود آید .این
امر به سرمایهگذاری دولت نیاز دارد که بایستی در اسرع
وقت علوم زیستی کشور بتوانند پژوهشهای به روز و در لبه
علم انجام دهند و بخشی از نتایج را بصورت مقاالت با
کیفیت در بهترین مجالت دنیا منتشر کنند.
در ایران سند جامع توسعه علوم زیستی تدوین نشده است و
نیاز است تا با در نظرگرفتن اسناد باالدستی ،این سند هر
چه سریعتر تنظیم شود تا بتواند عالوه بر سرمایهگذاریهای
الزم و ضروری ،جهتگیریهای پژوهشی کشور را نیز تعیین
کند .اینکه قرار است که در چه بخشی از حوزه علومزیستی
کشورمان به مرجعیت علمی برسد هنوز بدرستی روشن
نشده است .بنظر میرسد فرهنگستانهای علوم و علوم
پزشکی کشور میتوانند برای این کار پیشقدم شوند و سپس
این سند مهم ،در شورای عالی انقالب فرهنگی مورد تصویب
قرار گیرد.
سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی فرهنگستان علوم جمهوری
اسالمی ایران به انجام رسیده و پژوهشگران سپاسگزاری خود
را از این فرهنگستان اعالم میدارند.
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