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 چکیده

انتشارات، ( ی و کیفی علم سنجیبر مبناي شاخص هاي کمصنایع غذایی علوم و ایران در حوزه علمی نگاهی به فعالیت هاي 
برابر با ( 2010تا اول ماه می  1990حدود دو دهه فعالیت از سال  طی ،) ، درصد مدارك استناد شده1ضریب تأثیراستنادات، 

بوده   Web of Scienceعنوان تولید علمی نمایه سازي شده در پایگاه اطالعاتی  1374 بیانگر )1389اردیبهشت ماه  11
تناد به مدارك چنین روند صعودي در میزان اس. برخوردار می باشددر طی این سال ها درصدي  15نرخ رشد  که از است

از میان دانشگاه ها و موسسات مشارکت . علمی نیز قابل مشاهده است که سهم عمده اي از آن را خود استنادي در بر می گیرد
و مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع به ترتیب بیشترین  دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه تهرانکننده در تولید این مدارك، 

و نویسندگانی از همین مراکز تحقیقاتی در میان ده نویسنده  ه طی بازه زمانی مذکور داشته اندن حوزتولیدات علمی را در ای
% 50انتشار حدود  استنکته مهمی که قابل تامل . قرار گرفته اند از نظر تعداد مقاالت در حوزه علوم و صنایع غذایی برتر ایرانی

از مجالت منتشرکننده این مقاالت  31/1و کسب میانگین ضریب تاثیر  1ز از مقاالت ایرانی در مجالت با ضریب تاثیر کمتر ا
به هر روي نیاز به فعال کردن بخش تحقیق و توسعه و جهت دار کردن تحقیقات از ضروریات این رشته به نظر می . می باشد
 . رسد

 

  Web of Science (WOS)پایگاه اطالعاتی   -ایران -علوم و  صنایع غذایی - تولیدات علمی:واژه هاي کلیدي

  

  

  

                                                             

1 Impact Factor (IF) 
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  مقدمه .١
امروزه در کانون توجه سیاست گذاران و تصمیم   تولیدات علمی به عنوان شاخصی از فعالیت هاي نظام علمی کشورها،    

هر چند تولیدات علمی را به تنهایی نمی توان نشانه اي قطعی براي رشد و . گیران در عرصه هاي ملی و بین المللی قرار گرفته است
ولی واقعیت این است که امروزه بسیاري از تصمیم ها در حوزه تحقیق و توسعه بر مبناي   عه همه جانبه علمی تلقی کرد،توس

تعداد تولیدات علمی . یت همزمان مورد توجه قرار گرفته استو مقوله مهم کیفیت و کمدر این زمینه د. تولیدات علمی کشورهاست
علمی هر کشور براساس  و مدارك تولیدات].  1[عنوان نمودي از کیفیت معنی پیدا می کند به عنوان کمیت در کنار استنادات به 

در حال حاضر محققان، یافته هاي . ]2[ آن کشور در سطح بین المللی می باشند علمی شاخص هاي علم سنجی، نمایانگر فعالیت
این پیچیدگی به حدي است که دانش و . یده گردیده استآنان و ارتباطات تحقیقاتی حاصل از انتشار یافته ها، بسیار زیاد و پیچ

در حال حاضر نیاز به انتخاب و تعیین حوزه . نمی باشدتجربه شخصی، دیگر وسیله مناسبی براي درك گرایشات یا اتخاذ تصمیمات 
دانشگاه ها، موسسات دولتی افراد محقق در .  هاي تحقیقاتی کاربردي تر و مدیریت بهینه سرمایه گذاري در علم، افزایش یافته است

تا چندي پیش، مقاالت . و آزمایشگاه ها  باید در مورد حمایت از انواع تحقیقات و اولویت حمایت از پروژه ها تصمیم گیري نمایند
اما . ]3[مروري منبع اصلی تعیین کننده خط مشی هاي علمی و تصمیم گیري در مورد سرمایه هاي تحقیقاتی بشمار می آمدند 

ن این نوع مقاالت پاسخگوي نیازهاي آینده نخواهند بود و استفاده از آن ها به همراه شاخص هاي علم سنجی بستري مناسب اکنو
براي شناخت وضعیت موجود، یکی از کارآمدترین شیوه ها بررسی روند و سیر . در جهت تعیین حرکت علم تامین خواهد ساخت

می سازد تا پژوهش هاي انجام شده را از جنبه هاي مختلف و  این امکان را فراهمد بررسی رون. مقاالت پژوهشی نشریات علمی است
شده تا مشخص ؛ آن گاه علل این تغییرات تحلیل و بررسی شوددر دوره هاي مشخص و معین مقایسه نموده، تغییرات آن ها ثبت 

. ]5و  4[ شودا در جهت برنامه ریزي آینده استفاده که چه تغییراتی مطلوب و نامطلوب هستند و در نهایت از همه این یافته ه گردد
یکی از کارآمدترین شیوه هاي بررسی برون داد پژوهشی و بالطبع وضعیت کلی پژوهشی استفاده از مطالعات علم سنجی با بررسی 

مختلفی در مورد  تعریف هاي. علم سنجی وسیله اصلی براي ارزیابی کمی علم است. مقاالت منتشر شده در نشریات علمی می باشد
در واقع علم سنجی عبارت است از به کارگیري ارزیابی هاي کمی و آمار در مورد انتشاراتی مانند مقاالت و . علم سنجی وجود دارد

ن علم سنجی معموالً شاخص هاي علم سنجی را براي ارزیابی موقعیت مقاالت در سطح بین امتخصص .]3[تعداد ارجاعات به آن ها 
، ضریب تاثیراین شاخص ها عبارت از تعداد تولیدات علمی، تعداد استناد به آن ها، تعداد استناد به هر مقاله، . ار می برندالمللی به ک

اهمیت این شاخص ها در ارزیابی فعالیت هاي علمی به اندازه اي زیاد است که به عنوان . نیمه عمر استنادات و غیره می باشند
ده علمی در برخی از نظامنامه هاي بین المللی مورد توجه قرار می گیرند و معیاري براي ارزیابی جزئی از مهمترین شاخص هاي باز

  . ]2[و اندازه گیري علم، تکنولوژي و نوآوري مهیا می سازند 
رشته علوم و صنایع غذایی همانند دیگر علوم کاربردي در حوزه تحقیقاتی به آرامی در حال گسترش است و در این زمینه 

باط خود را با دیگر رشته ها همانند شیمی، بیوشیمی، کشاورزي، تغذیه ،پزشکی و داروسازي افزایش داده است که ماحصل آن ارت
پراکندگی منابع و خدمات اطالع رسانی در زمینه علوم و صنایع غذایی در . پیچیدگی و پراکندگی اطالعات در این زمینه می باشد

تلف و مشکالت و پیچیدگی دسترسی به آن ها از عوامل بازدارنده در استفاده از این منابع محسوب کتابخانه ها و مراکز اطالعاتی مخ
می شود و دست اندرکاران این علم را با مشکالت متعدد مانند عدم آگاهی از منابع موجود و تحقیقات انجام شده مواجه ساخته 

اص در زمینه علوم و صنایع غذایی محدود گردیده و حضور سایر این امر موجب شده فعالیت هاي علمی به چند محور خ. ]6[است 
در واقع سیاست گذاري و برنامه ریزي براي فعالیت . موسسات و حوزه هاي علمی در میان تولیدات علمی این رشته شاخص گردد

جایی که تاکنون روند  از آن. هاي پژوهشی آتی، نیازمند ارزیابی توصیفی و نقد تولید و توزیع علم در دهه هاي گذشته است
تحقیقات در رشته علوم و صنایع غذایی در ایران به صورت علمی و نظام مند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است؛ لذا، 
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مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نظام پژوهشی رشته علوم و صنایع غذایی کشور، برحسب برون داده هاي آن یعنی مدارك علمی 
  .  انجام شد 1990-2010طی سال هاي  Web of Scienceر مجالت معتبر ثبت شده در پایگاه منتشرشده د

  واد و روش هام .٢
مقاالتی که حداقل یکی از نویسندگان آن ها پژوهشگري از دانشگاه ها یا مراکز تحقیقاتی کشور ایران بوده است در فاصله 

دامنه موضوعی . استخراج شدند Web of Scienceنک اطالعاتی از با) 1389اردیبهشت  11( 2010تا اول می  1990سال هاي 
حوزه علوم و صنایع غذایی که در پایگاه مذکور آمده است شامل افزودنی ها و آالینده هاي موادغذایی، شیمی و بیوشیمی 

ع غذایی، تکنولوژي موادغذایی، علوم و صنایع گوشت،تکنولوژي و میکروبیولوژي غذایی، صنایع لبنیات، فرایند و مهندسی صنای
  . غالت، تخمیر و ایمنی و کیفیت غذا می باشد

شمارش مقاالت که معیار اصلی علم سنجی می باشد و داده هاي خام را براي ارزیابی کلیه ارجاعات مهیا می سازد، براي 
استفاده از رتبه بندي دانشگاه ها  با. کشور ایران و هریک از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فعال در زمینه صنایع غذایی به دست آمد

و موسسات براساس تعداد مقاالت می توان آن ها را از نظر بهره وري و میزان بازده تحقیقات صورت گرفته با دانشگاه ها و موسسات 
استنادات به  میزان استناد به مقاالت که شاخصی از تاثیر کلی آن ها در حوزه مربوطه می باشد با جمع کل. ]3[دیگر مقایسه نمود 

در این رابطه دانشگاه ها و نویسندگان با محاسبه مجموع استنادات به مدارك . مقاالت طی یک دوره زمانی مشخص تعیین گردید
از دیگر شاخص هایی که براي مشخص نمودن وضعیت . منتشر شده توسط آن ها طی همان دوره زمانی با یکدیگر مقایسه شدند

، میزان ارجاع به هر مقاله و میانگین ارجاعات سالیانه به Hان استفاده گردید می توان به شاخص علمی دانشگاه ها و نویسندگ
استفاده  نیز مجالت منتشرکننده این مقاالت ضریب تأثیرجهت ارزیابی کیفیت مقاالت منتشر شده از شاخص . مقاالت اشاره نمود

مقاالت یک مجله طی دو سال قبل به تعداد کل مقالت منتشر  عبارت است از نسبت تعداد استنادهاي دریافتی اخصاین ش .شد
این . و شاخصی تقریبی از کیفیت علمی آن مجله و مقاالت منتشر شده در آن به حساب می آید شده مجله در همان دو سال

و انحراف معیار در میانگین . به دست آمد 2008و براساس اطالعات منتشر شده در سال  JCRشاخص با استفاده از بانک اطالعاتی 
به منظور تعیین میزان همکاري رشته صنایع غذایی با رشته ها و کشورهاي دیگر در انتشار . محاسبه گردید ضریب تاثیرمورد 

  . بررسی گردیدند WoSمدارك، این شاخص ها نیز با استفاده از پایگاه 
  ه گیرينتیجبحث و  .٣

 1374ایع غذایی در فاصله سال هاي ذکر شده به ثبت رسیده است تعداد کل مدارك علمی ایران که در حوزه علوم و صن
از کل مدارك ثبت شده را به خود اختصاص داده و سهم مقاالت % 91مورد  1252مدرك می باشد که از این تعداد، مقاالت با تعداد 

دارك به مقاالت، تالش متخصصان اختصاص درصد باالیی از م). 1شکل (مروري و مقاالت ارائه شده در کنفرانس ها اندك می باشد 
ساله و در فاصله  5با طبقه بندي مدارك علمی در دوره هاي . براي انتشار مدارك خود در مجامع علمی معتبرتر را نشان می دهد

و % 96/16، % 04/2، %51/0، مدارك منتشر شده به ترتیب 2005-2010و  2000- 2005، 1995-2000، 1990-1995سال هاي 
  2000تولیدات علمی ایران در زمینه علوم و صنایع غذایی  تا سال . ل تولیدات علمی کشور را تشکیل می دهنداز ک% 40/71

افزایش چشمگیري را  2005- 2010شروع به رشد نموده و در فاصله سال هاي  2000چندان قابل توجه نبوده اما پس از سال هاي 
 20الف قابل مشاهده است بیشترین تولیدات علمی در این فاصله – 2ر شکل همانگونه که د. در این زمینه می توان مشاهده نمود

رشد صعودي تولیدات علمی ایران به خصوص در سال هاي اخیر می تواند .  می باشد اثر 300با انتشار  2009ساله متعلق به سال 
مگام با افزایش تعداد مدارك منتشر شده ه. نویدبخش بهبود موقعیت ایران در این رشته و در میان کشورهاي منطقه و جهان باشد

ایرانی قابل مشاهده است که متاسفانه سهم عمده اي از آن مربوط به استناد نویسندگان به  مداركروند مشابهی در میزان استناد به 
به طور  دركممورد بوده و به هر  4451در همین راستا تعداد کل استنادات دریافتی ). ب-2شکل (خود می باشد  تولیدات علمی
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دیده می شود یعنی به طور  2009مورد در سال  1423استناد شده است و بیشترین میزان استناد به مقاالت ایرانی با  23/3متوسط 
 .استناد دریافت کرده است 7/4در این سال  مدرك علمیمتوسط هر 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  میالدي 2010تا  1990در زمینه علوم و صنایع غذایی در فاصله سال هاي توزیع فراوانی نسبی انواع مدارك  - 1شکل 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2010تا  1990ادات دریافتی در فاصله سال هاي نمقایسه تعداد تولیدات علمی کشور در زمینه علوم و صنایع غذایی با است) الف -2شکل 
  1990-2010در زمینه علوم و صنایع غذایی در فاصله سال هاي  در میزان ارجاعات به مقاالت ایرانی خود استناديدرصد ) میالدي ب
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دانشگاه و مرکز تحقیقاتی انجام  450کلیه مدارك ثبت شده توسط ایران در حوزه علوم و صنایع غذایی به وسیله حدود 
د اسالمی و موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور رتبه هاي گرفته است که از میان آن ها به ترتیب دانشگاه تهران، دانشگاه آزا

اول تا سوم را از نظر میزان تولید مدارك علمی دارا می باشند و این موسسات به همراه دانشگاه فردوسی مشهد جمعاً نیمی از کل 
دانشگاه و موسسه پیشرو در زمینه انتشار  دهالف، -3شکل . را در حوزه صنایع غذایی ایران تولید کرده اند) درصد 32/55(آثار 

در این میان عالوه بر دانشگاه هاي داراي گروه هاي آموزشی صنایع غذایی . مدارك علمی در مجامع بین المللی را نشان می دهد
اي علوم حضور مراکز و دانشگاه هاي غیرمرتبط از قبیل موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه ه

با حذف این دانشگاه ها و موسسات رتبه بندي دانشگاه هاي داراي گروه علوم و صنایع غذایی به صورت  .می باشدپزشکی مشهود 
نمایانگر حضور فعال سایر رشته ها به خصوص شیمی و تغذیه در تولیدات  5در واقع نگاهی به شکل  .ب درخواهد آمد-3شکل 

در ادامه . نسبت به فعاالن این رشته گردیده است د که در برخی موارد موجب پیشی گرفتن آن هاعلمی رشته صنایع غذایی می باش
، میانگین ارجاعات سالیانه و مدرك علمیاز نظر میزان ارجاعات، میانگین ارجاعات به هر ،الف-3در شکل  مورد بررسیدانشگاه هاي 

 .  مشاهده نمود 4ی توان در شکل نتایج حاصل از این ارزیابی را م. مقایسه گردیدند Hشاخص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

گروه هاي صنایع غذایی ایران در زمینه علوم و صنایع غذایی در ) دانشگاه و موسسه برتر و ب ده)تعداد مدارك منتشرشده در الف - 3شکل 
دانشگاه فردوسی : Dموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، : Cالمی،دانشگاه آزاد اس: Bدانشگاه تهران،: A. میالدي 1990- 2010فاصله سال هاي 

: Jدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،: I دانشگاه شهیدبهشتی،: Hدانشگاه شیراز،: Gدانشگاه تبریز،: Fدانشگاه تربیت مدرس،: Eمشهد، 
  دانشگاه شهید چمران اهواز: Nدانشگاه زابل؛ : Mدانشگاه گرگان؛ : Lدانشگاه ارومیه؛ : kدانشگاه صنعتی اصفهان؛ 

  

 JCRمجله در پایگاه  10مجله، براي  96مجالت منتشرکننده مقاالت ایرانی نشان می دهد که از میان  ضریب تاثیرمحاسبه 
از میان مقاالت . می باشد 31/1±90/0مجله باقی مانده  86به ثبت نرسیده است و میانگین این شاخص براي  ضریب تاثیرشاخص 

بوده  1کمتر از  ضریب تاثیرآن ها در مجالت با % 81/48و  2بیشتر از  ضریب تاثیرآن ها در مجالت با % 18/28ه به چاپ رسید
نمایانگر  2بیشتر از  ضریب تاثیرنسبت به مجالت با  1کمتر از  ضریب تاثیربرابري مقاالت در مجالت با  2انتشار حدود . است

که به  می باشد 154/4و بیشترین مقدار آن  162/0 این شاخصکمترین میزان  .کیفیت پائین مقاالت به چاپ رسیده می باشد
 ضریب تاثیر .می باشد Critical reviews in food science and nutritionو  Fleischwirtschaftترتیب مربوط به مجله هاي 

ي جهت سنجش کیفیت علمی مقاالت و شاخصی است که جهت ارزیابی اعتبار علمی مجالت محاسبه می شود ولی به نحو فزاینده ا
. به هرحال، محدودیت هاي جدي در این زمینه وجود دارد. ارزیابی محققان و موسسات تحقیقاتی نیز به کار گرفته می شود

 ب الف
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عوامل متعددي ممکن است در میزان ارجاع به مقاالت آن مجله مؤثر بوده و  صرفنظر از کیفیت علمی مقاالت چاپ شده در مجله،
به عنوان مثال عواملی مانند زبان مجله، نوع مجله و مقاالت منتشرشده در . ]7[را تحت تاثیر خود قرار دهند  ضریب تاثیرجه درنتی
. را تحت تاثیر قرار می دهند ضریب تاثیر ،، سطح تخصصی بودن موضوع، تواتر انتشار مجله و اندازه مجله)غیرمروي/مروري(آن 

 6/35بیشترین میزان مدارك ایرانی در حوزه علوم و صنایع غذایی را به چاپ رسانیده است که  Journal of Essential Oilمجله 
  . با بیشترین میزان انتشار مدارك، می باشد Aدرصد آن متعلق به نویسنده 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

) دانشگاه برتر ایران و د دهلیانه به مقاالت منتشرشده در متوسط ارجاعات سا) متوسط ارجاعات ج) تعداد کل ارجاعات ب) الف -4شکل 
دانشگاه آزاد : Bدانشگاه تهران،: A، 1990-2010دانشگاه برتر ایران در زمینه علوم و صنایع غذایی در فاصله سال هاي  دهدر   Hشاخص 
دانشگاه : Gدانشگاه تبریز،: Fیت مدرس،دانشگاه ترب: Eدانشگاه فردوسی مشهد، : Dموسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، : Cاسالمی،

  دانشگاه صنعتی اصفهان: J دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،: I  دانشگاه شهیدبهشتی،: Hشیراز،
 

نشان داده شده  1نویسندگان از نظر تعداد مدارکی که در حوزه صنایع غذایی به چاپ رسانیده اند در جدول رتبه بندي 
تنها رشته تخصصی سه نویسنده علوم و صنایع غذایی بوده و بقیه نویسندگان در حوزه شیمی  ،هنویسند دهاز میان این . است

مشغول به فعالیت هستند که همانگونه که در مورد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شرح داده شد و همچنین براساس درصد مشارکت 
رتبه هاي برتر نویسندگان حوزه علوم و صنایع غذایی تعجب  ، حضور این نویسندگان درمدارك علمیباالي رشته شیمی در انتشار 

 ب  الف

 د ج
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سه نویسنده اول به طور . در این رشته، نویسنده مولدتري است مدرك علمی 98با انتشار  )الف(نویسنده . برانگیز نخواهد بود
دگان بوده است اما متاسفانه هم چنین بیشترین میزان ارجاعات متعلق به همین نویسن. منتشر نموده اند اثر 3-5متوسط در هرسال 

این امر موجب شده است تا این . خود بوده است آثار علمیدرصد آن ها، ارجاع نویسندگان به  75/38و  29/42، 66/43به ترتیب 
یسنده شاید بتوان بهترین نویسنده را از نظر میزان ارجاعات، نو. نویسنده اول دارا باشند دهرا در بین  Hنویسندگان باالترین شاخص 

به ترتیب بیشترین  )الف(و ) د(، )ج(نویسندگان . بوده است خود استناديآن ها %  66/6ارجاع تنها  105دانست که با دریافت  )ط(
-43میانگین ارجاعات دریافتی در یک سال براي سه نویسنده اول از . دریافت نموده اند مدرك علمی میزان استنادات را به ازاء هر

   .متغیر است 37
  
 

 
 

 

  

 

 

 

  میالدي 1990-2010درصد تولیدات مشترك رشته علوم و صنایع غذایی با دیگر رشته ها در فاصله سال هاي  - 5شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ضریب تاثیرمیزان ) ب 1990-2010اي مجله برتر از نظر انتشار مقاالت ایرانی در زمینه علوم و صنایع غذایی در فاصله سال ه ده) الف- 6شکل 
 2008آن ها در سال 

  

 ب الف
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  میالدي 1990- 2010در فاصله سال هاي  ینویسنده برتر از نظر انتشار مدارك در حوزه علوم و صنایع غذای ده - 1جدول 

تعداد   موسسه نویسنده
 مقاالت

تعداد 
 ارجاعات

میانگین ارجاعات 
  اثربه هر 

انگین ارجاعات می Hشاخص 
 در هر سال

 خود استنادي

 224 75/42 12 23/5 513 98  دانشگاه آزاد اسالمی الف
 173 18/37 11 81/4 409 85  دانشگاه آزاد اسالمی ب
 186 40 14 27/7 480 66 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ج
 55 22 9 60/6 264 40  ها و مراتعتحقیقات جنگل موسسه د
 26 92/9 7 13/3 119 38  پزشکی شیرازدانشگاه علوم  ه
 25 89/12 7 41/3 116 34  دانشگاه علوم پزشکی شیراز و
 14 62/9 6 96/2 77 26  دانشگاه  علوم پزشکی مازندران ز
 19 7 4 52/1 35 23  دانشگاه فردوسی مشهد ح
 7 50/17 5 5 105 21  دانشگاه تربیت مدرس ط
 14 61/2 3 35/2 47 20  دانشگاه تهران ي

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 
 2001-2010)ب ،1990- 2000) الف هاي سال فاصله در غذایی صنایع مدارك تولید در ایرانی نویسندگان با کننده مشارکت کشورهاي -7 شکل

 1990-2010) ج و

 ب الف

 ج
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توزیع جغرافیایی مدارك منتشرشده در حوزه صنایع غذایی را نشان می دهد که بیانگر میزان همکاري بین المللی  7شکل 
کشور کانادا و پس از آن آمریکا بیشترین درصد مشارکت را داشته و به طور میانگین در هرسال به . ایران با کشورهاي دیگر  است

-2010و  1990- 2000ساله  10ساله به دو دوره  20تقسیم بندي دوره . شرکت داشته اند اثر علمی 1/2و  5/2ار ترتیب در انتش
سال دوم کاهش یافته است که  10در % 33/23سال اول به  10در % 85/35نشان می دهد میزان تولیدات مشترك از  2001

ست، هم چنین توزیع کشورهاي مشارکت کننده نیز طی این دو دوره نمایانگر کاهش میزان همکاري بین المللی در تولید مقاالت ا
 10در % 14ساله اول به  10در % 32تغییرات قابل توجهی را نشان می دهد به طوري که میزان مشارکت کشور ایران با کانادا از 

به شدت کاهش یافته است و در  هم چنین میزان مشارکت ایران با کشورهاي استرالیا، آلمان، ژاپن. ساله دوم کاهش یافته است
در واقع طی سال هاي عوض مشارکت ایران با کشورهاي دیگر به خصوص در منطقه جغرافیایی آسیا و آفریقا افزایش یافته است، 

به بعد این روند رو به کندي  2000بیشترین میزان بورسیه دانشجویان در دو کشور کانادا و استرالیا بوده و از سال  1990- 2000
نکته دیگر حضور کشور فرانسه در دوره دوم . ساله دوم کاهش یافته است 10ذاشته است و لذا میزان همکاري با این دو کشور طی گ
  .است که در دوره اول در لیست کشورهاي همکار نبوده است) 2010-2000(

  نتیجه گیري -4
قوه پژوهش در این حیطه بتوان شتاب علم در این آنچه در پایان به نظر می رسد این است که با به کارگیري بسترهاي بال

مواردي چون ارتقاي کیفیت مجالت ایرانی در حوزه علوم و صنایع غذایی و انجام اقدامات الزم براي . حوزه را حفظ و ارتقاء بخشید
ذایی، جهت دارکردن نمایه شدن آن ها در پایگاه هاي اطالعاتی بین المللی، فعال کردن بخش تحقیق و توسعه در حوزه صنایع غ

تحقیقات در این رشته براساس اولویت ها، حمایت مستمر از پژوهش هاي اولویت دار، تشویق و ترغیب محققان علوم و صنایع 
غذایی به تمرکز بر روي یک یا دو موضوع تخصصی در این حوزه و پرهیز از انجام پژوهش هاي پراکنده و افزایش به کارگیري 

  .  پژوهشی از جمله مواردي است که برنامه ریزي و سیاست گذاري در مورد آن ها ضروري به نظر می رسد-پتانسیل هاي آموزشی
  مراجع
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  .1388، 200-185 ،77  فصلنامه کتاب، ،1993 -2007 (ISI)مؤسسه اطالعات علمی

2. Noroozi Chakoli, A., Hassanzadeh, M. and Nourmohammadi, H. Evaluation of Iran Scientific Productions based 
on ISI Statistics through 2006-2007. Fourth International Conference on Webometrics, Informetrics and 
Scientometrics & Ninth COLLNET Meeting: Berlin. 2008. 

3. Anonymous. A guide to evaluating research performance with citation data scientific 
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Health Research over three Decades. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research; 
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