
  
 81 یاپیپ شماره 8931 بهار  ـ اول شماره پنجم، سال  
 

 

 

 

 

  
SCIENCES AND TECHNIQUES OF 

INFORMATION MANAGEMENT  

VOL. 5, NO. 1, SPRING 1398 

APRIL/2018 

 
 

 

 

Comparative study of scientific products indexed by 

Iran and Turkey in relation to cloud computing in 

Web of Science 

Jafar Ebadullah Amuqin1 

Hadi Sharif Moghadam2 

Soraya Ziaie3 

 (Received: 5 January 2019; Accepted: 22 March 2019) 

Astract 
Purpose: The aim of this study is a comparative study of scientific products of Iran and 

Turkey in the field of cloud computing on the Web of Science website. 
Method: This research is an applied research and has been done with a scientometric 

approach. And Web of Science citation database has been used to collect data.  
Findings: The findings showed that in relation to cloud computing, from the beginning 

to the end of 2017, 373 information records from Iran and 172 information records from 
Turkey were indexed in the Web of Science citation database. The first indexed scientific 
products of both countries were in 2009. Except in 2016, when the growth of scientific 
production in Iran was declining, the growth of scientific production in both countries was 
upward. The most scientific products of Iran in 2017 with 122 information records and the 
most scientific products of Turkey in 2017 with 46 information records. The findings showed 
that researchers in both countries first collaborated with US researchers to produce 14 
information records, followed by Iranian researchers with Malaysian researchers in 
compiling 13 information records and Canadian researchers in 12 information records. 
Turkish researchers have collaborated with Canadian researchers in compiling 9 information 
records and Finland in 6 information records. Among Iranian universities, Islamic Azad 
University is in the first place with 129 information records, followed by Amirkabir University 
with 39 information records and The University of Tehran is in the next ranks with 38 
information records. Among the Turkish universities, Istanbul University of Technology is in 
the first rank with 14 information records. In the scientific productions of both countries, the 
keyword "cloud computing" had the highest frequency, followed by big data in the scientific 
records of Turkey and virtualization in the scientific productions of Iran. The keywords of 
scientific productions of both countries consist of 14 clusters. 

Keywords: Cloud Computing, Iranian Scientific Products, Turkish Scientific Products, 
Scientometrics, Web of Science.  
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بررسی تطبیقی تولیدات علمی نمایه شده کشورهای ایران و ترکیه 

در رابطه با رایانش ابری در پایگاه استنادی وب آو ساینس
 

 1جعفر عباداله عموقین
 2مقدم هادی شریف

 3ثریا ضیائی
 (111-163)صفحات 

 چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی تولیدات علمی کشورهای ایران و ترکیه در زمینه موضوعی رایانش ابرری   هدف:
 در پایگاه وب آو ساینس است. 

سرنیی انیراش هرده و بررای ورردآوری       این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با رویکررد علر    شناسی: روش
 ها از پایگاه استنادی وب آو ساینس استفاده هده است.داده

رکورد اطالعاتی و از کشور ترکیره   323از کشور ایران  7102در رابطه با رایانش ابری، از ابتدا تا پایان سال  ها: یافته
ر دو کشرور در  رکورد اطالعاتی در پایگاه استنادی وب آو ساینس نمایه هده است. اولین تولیدات علمری نمایره هرده هر     027
که رهد تولیدات علمی کشور ایران سیر نزولی داهته، رونرد رهرد تولیردات علمری      7102بوده است. به جزء سال  7112سال 

رکورد اطالعاتی و بیشرترین   077با  7102هر دو کشور سیر صعودی داهته است. بیشترین تولیدات علمی کشور ایران در سال 
رکورد اطالعاتی بوده است. پژوهشرگران هرر دو کشرور در اولویرت اول برا       62با  7102 تولیدات علمی کشور ترکیه در سال

رکورد اطالعاتی با پژوهشگران کشور آمریکا همکاری دارند و پس از آن محققان ایرانی با پژوهشرگران مرالزی در     06تولید 
اند. پژوهشگران ترکیره برا محققران     ی داهتهرکورد اطالعاتی همکار 07رکورد اطالعاتی و با پژوهشگران کانادا در 03تألیف 

هرای ایرران، دانشرگاه    اند. در برین دانشرگاه   رکورد اطالعاتی همکاری داهته 2رکورد اطالعاتی و فنالند در  2کانادا در تألیف 
کرورد اطالعراتی   ر 32رکورد اطالعاتی در رتبه اول قرار دارد و پس از آن دانشگاه امیرکبیر با تولید  072آزاد اسالمی با تولید 
های ترکیه نیز دانشگاه صرنعتی اسرتانبول    های بعدی قرار دارند. در بین دانشگاه رکورد اطالعاتی در رتبه 33و دانشگاه تهران با 

رکورد اطالعاتی در رتبه اول قرار دارد. در تولیدات علمی هر دو کشور کلیدواژه رایانش ابری، بیشترین بسرامد را   06با تولید 
سرازی،   هرای عیری  و در تولیردات علمری کشرور ایرران میرازی        پس از آن در رکوردهای علمری کشرور ترکیره داده   داهته و 

 خوهه تشکیل هده است. 06های تولیدات علمی هر دو کشور از  اند. کلیدواژه بیشترین فراوانی را داهته
 اینس.سنیی، وب آو س : رایانش ابری، تولیدات علمی، ایران، ترکیه، عل ها کلیدواژه

                                                                                                                   
 7/0/0323:  رشیپذ خی؛ تار01/01/0322: افتیدر خیتار. 
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 مقدمه
های سنیش توسعه و پیشرفت هر کشور، تولیدات علمی آن اسرت کره    یکی از هاخص

هرود. تحلیرل و    هرای کمیری آن محسروب مری     ترین هاخص تعداد تولیدات علمی، یکی از مه 

بررسرری رکوردهررای علمرری تولیررد هررده و میررزان ارروررذاری آن در موضرروعات م تلررف،     

ورذاری توسرعه    تررین ابزارهرای سیاسرت    و کشرورها از مهر    پژوهشگران، دانشگاه و مؤسسات

هرود و   عل ، فناوری و نوآوری در سطوح م تلف در کشورهای م تلف جهان محسروب مری  

دیدی روهن در مورد وضرعیت و جایگراه آن طیطره از علر  فرراه  آورده و نقرش مهمری در        

 (. 0320زاده،  محسینکند )عرفان منش، غال های آینده ایفا می وذاری ویری و سیاست تصمی 

هرای   ترسی  نقشره و سنیی به منیور هناسایی  های عل  در سالیان اخیر استفاده از روش

المللری   بین وح ملی ودر سط های م تلف موضوعی و طیطه های خاص علمی مربوط به رهته

 (. 0321 است )خاصه، سوسرایی و ف ار،  رواج بسیاری یافته

هرای اخیرر    ن ارائه خدمات اطالعاتی است که در سالرایانش ابری یکی از اهکال نوی

رسرانی را بره خرود جلرد کررده اسرت )قبرادپور، نقشرینه و           ها و مراکرز اطرالع   توجه سازمان

ران پژوهشگ ،های مرتبط با رایانش ابری (. با توجه به وسترش دامنه پژوهش0327پور،  رابت

ز پیش نیاز دارنرد ترا از میرالت    های جدید، بیش ا  این طوزه جهت توفیق در انیاش پژوهش

اند، آواه هوند و با کشرورها، موسسرات     علمی که بیشترین مقاالت این طوزه را چاپ کرده

و نویسرندوانی را کره بیشرترین     هرده های پیشتاز در تولیرد علر  ایرن طروزه آهرنا        و دانشگاه
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هرای علمری یکری از        اند، بشناسند. با توجه به اینکره میلره    تولیدات علمی این طوزه را داهته

منابع مه  برای چاپ و نشر اطالعات علمی و فنی هسرتند کره پژوهشرگران نترایو پرژوهش      

، دهنرد   هرای خرود را اهراعه مری      هرا و اندیشره    رسانند و یافتره   خود را از طریق آن به چاپ می

ت معتبرر  های اطالعاتی که دربردارنده ب ش قابل توجهی از میرال  ها و پایگاه نمایهبنابراین، 

. ترین راه برای دسترسی به اطالعات علمری هرر طروزه خراص باهرند      توانند سریع هستند، می

ها مراجعه کننرد.   این امر موجد هده تا محققان در اولین مراطل پژوهش خود به این پایگاه

های اطالعاتی معتبر نییرر وب آو    در طال طاضر، میزان تولیدات علمی نمایه هده در پایگاه

بنردی علمری کشرورها، پژوهشرگران، موسسرات و       س از معیارهای مه  ارزیابی و رتبره ساین

برر آن   پرژوهش رو در ایرن   (. از ایرن 0320ها در جهان اسرت )یوسرفی و همکراران،      دانشگاه

سرنیی، میرزان    هرای علر    با توجره بره ضررورت اطسراه هرده، برا اسرتفاده از هریوه         هدی ،

در پایگراه   رایرانش ابرری  را در طوزه  ران و ترکیهرکوردهای علمی تولید هده کشورهای ای

هرای اطالعراتی     استنادی وب آو ساینس )آی.اه.آی(، به عنوان یکری از معتبرتررین پایگراه   

 .سنیی مورد بررسی قرار دهی   های عل   المللی طوزه پژوهش بین

 پیشینه تحقیق 
هناسایی ساختار ( در پژوهشی با عنوان 0322راوری ) زاده عصاره و توکلی مصطفوی،

هناسی براساه واژوران و مفراهی  مقراالت آن در     محتوایی مطالعات عل  اطالعات و دانش

( به هناسایی ساختار محتروایی مطالعرات علر     7103-7112آوساینس ) پایگاه اطالعاتی وب

رخدادی واژوان در پایگاه وب آو سراینس   هناسی با استفاده از تحلیل ه  اطالعات و دانش

هناسری طراکی از پدیردار هردن      بندی واژوان عل  اطالعات و دانرش  د. نتایو خوههپرداختن

توان بره   هرای مطالعاتری جدید بررای ایرن علر  برود. از دیگرر نتایرو ایرن پژوهرش می طوزه

ی این طیطه موضوعی یعنری اطالعررات،    تریرن محورهرای مرورد مطالعره پدیردار هردن مه 

عنررروان تحلیرررل اسرررتنادی، دانرررش، کتاب انررره،   سرررنیی برره  ی علرر وب، پررژوهش، خوهررره

 میرالت و فنراوری اهاره کرد.
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( در تحقیقی با عنوان تحلیل تولیدات علمی جهران در  0322عباداله عموقین و ضیائی )

، بره  7102- 7112هرای   رابطه با فلسفه اسالمی در پایگاه اطالعاتی وب آوساینس طری سرال  

هان در ارتباط با فلسرفه اسرالمی در پایگراه اطالعراتی آی.اه.آی     بررسی تولیدات علمی ج

ها نشان داد که کل تولیدات علمی نمایه هده مررتبط برا فلسرفه اسرالمی در      اند. یافته پرداخته

مورد آن در قالرد مقالره    20رکورد اطالعاتی بوده که 022پایگاه اطالعاتی وب آو ساینس 

اتی مثل نقد کتراب، فصرل کتراب و... بروده اسرت. در      های اطالع میله و بقیه در سایر فرمت

رکورد اطالعاتی رتبه اول را دارد و پس از آن انگلستان برا   67بین کشورها، آمریکا با تولید 

درصرد تولیردات علمری ایرن      31رکورد اطالعاتی در رتبه دوش قرار دارد. بریش از   70تولید 

درصرد   3درصرد و اسرنانیایی برا تولیرد      3ید طوزه به زبان انگلیسی بوده و زبان آلمانی با تول

 هرررای بعررردی قررررار دارنرررد. در برررین نویسرررندوان،     رکوردهرررای اطالعررراتی، در رتبررره  

FY ALBERTINI  0رکورد اطالعاتی و یک استناد دریرافتی و برا اا اینردکس     3با تولید 

 رکررورد اطالعرراتی و  6بررا تولیررد   O LEAMANدر رتبرره اول قرررار دارد و پررس از وی   

R JACKSON  های بعدی قرار دارند. ضمن اینکه هری    رکورد اطالعاتی در رتبه 3با تولید

 اند. وونه استنادی دریافت نکرده نفر هی  7کداش از این 

( در پژوهشی با عنروان ترسری  سراختار موضروعی مردیریت      0321خادمی و طیدری )

بررسری سراختار   ، بره  7107-0232هرای    واژورانی طری سرال    اطالعات با استفاده از روش ه 

واژورانی پرداختنرد.    ی مدیریت اطالعات با استفاده از روش تحلیرل هر     موضوعی در طوزه

هرای آی اه آی    مردر  در ایرن طروزه در پایگراه     6120ها نشان داد کره در میمروع     یافته

 هرای رکوردهرای اطالعراتی از چنرد نروع خوهره تشرکیل هرده          اند. کل کلیدواژه  نمایه هده

مرردیریت اطالعررات، بیوانفرماتیررک، مرردیریت عملکرررد، اطالعررات، داده،   بررود کرره هررامل

 های اطالعاتی، سالمت الکترونیک و سرازماندهی دانرش    مدیریت اطالعات سالمت، سیست 

 است.

( در پژوهشی به مطالعه ساختار فکری دانش در طوزه 0321سهیلی، هعبانی و خاصه )

هرای تحقیرق نشران داد کره       ورانی پرداختنرد. یافتره   واژ رفتار اطالعاتی با استفاده از تحلیل ه 
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هرای    تررین خوهره   هرای اجتمراعی از مهر      مطالعات کاربران رفتار اطالعات سالمت و هربکه 

 ی این طیطه موضوعی هستند.  تشکیل دهنده

وضعیت میرزان تولیردات علمری اع رای هیرأت علمری        ی( در پژوهش0326درواهی )

در پایگاه وب آو ساینس با تأکید برر   را 7103تا  7112دانشگاه علوش پزهکی مشهد از سال 

جامعره   بروده و سنیی   . روش پژوهش از نوع عل دادها مورد تحلیل قرار   همکاری علمی آن

ترا   7112ی زمرانی    آماری کلیه تولیدات علمی نمایه هده در پایگاه وب آو ساینس در برازه 

رصد( از اع ای هیأت علمری دانشرگاه علروش    د 21نفر ) 123 که ها نشان داد  یافته بود. 7103

انرد. بیشرترین قالرد تولیردات علمری قالرد مقالره و          پزهکی مشهد دارای تولید علمری بروده  

بره اوج خرود رسریده     7100فصل کتاب بوده است. تولیدات علمی در سرال   ،ترین قالد  ک 

شرترین همکراری   ی داروسازی دارای بیشترین تولیردات در ایرن پایگراه برود. بی      است. طوزه

هناسی سلولی بود. الگوی همکراری   های داروسازی، بیوتکنولوژی و زیست  علمی در طوزه

درون سازمانی به عنوان الگوی غالد همکراری علمری دارای بیشرترین و الگروی همکراری      

اند. نویسندوان با همکراری علمری     ترین فراوانی در این پایگاه بوده ای دارای ک   منطقه  درون

 ترین فراوانی را داهتند.  نویسنده ک  بیشترین فراوانی و با دو ،نو نویسندهبا پ

تحلیل محتوای مقاالت فارسری   ( در پژوهشی به0326زاده راوری و همکاران ) توکلی

. پرداختنرد بندی سلسله مراتبری   نشریات علمی ایران در زمینه ازدواج و طالق با روش خوهه

. زن و خانواده در هر دو طوزه دارای بیشرترین بسرامد اسرت   نشان داد که موضوعات  ها  یافته

های ازدواج با موضروعات اجتمراعی و      بندی نشان داد که غالد خوهه  نتایو خوهه همچنین

های طالق، موضوعات روانشرناختی و طقروقی نقرش      در خوههو  بوده هناختی مرتبط روان

 .ای دارد عمده

رخردادی   سری کراربرد روش تحلیرل هر     برر در پژوهشری برا عنروان   ( 0323صدیقی )

سرنیی پرداختره    به ترسی  سراختار طروزه اطرالع    های علمی، واژوان در ترسی  ساختارطوزه

واژورانی و تحلیرل هربکه     تحلیل ه  سنیی، های م تلف عل  در این پژوهش از روش است.

لرف  هرای م ت  سنیی و جنبره  به منیور اطصای مفاهی  اصلی طوزۀ اطالع استفاده هده است.
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سرنیی در عرصرۀ    پس از است راج کلیۀ مقاالت علمی محققان طروزۀ اطرالع   موضوعی آن،

 2321هرامل   7107 ترا سرال   0220 نمایه هده در پایگاه وب آو سراینس از سرال  ) المللی بین

 های الزش بر روی کلیدواژهای این مقاالت و استانداردسرازی آنهرا،   و انیاش پاالیش( رکورد

ابتردا   هرا،  با استفاده از نتایو طاصل از تیزیه و تحلیل داده ا تهیه هد.فهرست منت بی از واژه

 های آن هناسایی وردیرد.  سنیی و هر یک از زیرطوزه روند رهد انتشارات در طوزۀ اطالع

 ،Nodexl و Vosviewer افزارهرای  سنس با ترسی  نقشۀ موضوعی این طوزه به کمرک نررش  

های تشکیل هرده و   ساختار و خوهه ها، ه از نقشهکار تیزیه و تحلیل اطالعات به دست آمد

 انیراش هرد.   ترر،  هرای مطلروب   هایی بررای رسریدن بره نقشره     روابط درونی آنها و نیز پردازش

 علر  اطالعرات،   مفاهیمی از قبیرل  های طاصل از تحلیل مدار  مورد مطالعه، براساه نقشه

ربردترین موضروعات در  کاوی ازجملره پرکرا   نوآوری و متن سنیی، تحلیل کتاب کتاب انه،

واژورانی در   هرای هر    ترسری  نقشره   روند. همار می المللی به سنیی در سطح بین طوزۀ اطالع

های مرتبط  هایی را در مفاهی  و واژه تغییرات و پایداری مقاطع زمانی م تلف مورد بررسی،

تمراش   در «سرنیی  تحلیرل کتراب  » هرا نییرر   دهد. برخری از واژه  سنیی نشان می با طوزۀ اطالع

در طرالی کره برخری دیگرر در طرول زمران ناپدیرد         های مورد مطالعره، ط رور دارنرد،    سال

 هوند. می

دادهرای علمری پژوهشرگران      عنروان سرنیش بررون    ی برا پژوهشدر ( 0320جعفرزاده )

 هرای   های استنادی از طریق پایگاه وب آو سراینس طری سرال     دانشگاه ههید چمران در نمایه

نویسندوی این پژوهشگران برا   سنیی و بررسی ه   های عل   هاخص براساه، 7100تا  0221

مدر  علمی توسرط پژوهشرگران ایرن     0023 که نشان داد، رویکرد تحلیل هبکه اجتماعی

وب آو ساینس نمایه هده است. پژوهشگران به اهمیت تولیدات  پایگاه استنادی دانشگاه در

 ،عرالوه برر تولیردات علمری براال      ،پایانی های  های علمی پی برده و در سال  علمی و همکاری

 اند.    نویسندوی داهته تمایل زیادی به ه 

واژورانی،   ( با استفاده از روش تحلیل ه 0320زاده، قاضی نوری و منطقی ) الهی، نقی

 ی غالرد در طروزه توسرعه نروآوری و نقشره مفهرومی ایرن       هرا  انیر جربه بررسی و هناسرایی  
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 یهررا گرراهیپادر  7107تررا  0221ی هررا سررالهررده طرری  مقالرره منتشررر 311طرروزه بررا بررسرری 

انرد. نترایو، سره خوهره موضروعی را در ایرن طروزه          پرداختره  0اطالعاتی اسکوپوه و سِریو 

 مش ص کرد.

نامره کارهناسری ارهرد خررود بره ترسری  نقشره علمری نررانو         در پایران ( 0333) محمردی 

ی  سراختار علمری   این پژوهش که با هردف کشرف و ترسر    در تکنولوژی در ایران پرداخت.

هرای   کره در سرال   های مررتبط برا ایرن طروزه     فناوری و عل  نانو در ایران انیاش هد، پژوهش

 در پایگاه آی اه آی وارد هده برود، مرورد تیزیره و تحلیرل قررار ورفرت.       7112تا  0226

برا   رکورد از کرل رکوردهرای بازیرابی هرده و تیزیره و تحلیرل       0771جامعه مورد پژوهش 

با استفاده از هیوه تحلیرل چنرد    رخدادی واژوان انیاش هد. کاوی و ه  وش متناستفاده از ر

متغیره، ساختار چند بعدی طوزه عل  و فناوری نانو در ایران به صرورت دو بعردی مشر ص    

 های پژوهشی پر کار و ک  کار در این طوزه نیز مش ص هد. طوزه وردید.

های انگلیسی   واژوانی، مقاله یل ه ( با استفاده از روش تحل0332مییدفر و همکاران )

 سازی نتایو با استفاده از این روش پرداختند.   بندی کرده و به دیداری  زبان را خوهه

 در پژوهش دینر  و همکراران  
واژورانی بررای بررسری تغییررات        ( روش هر  2001)2

د کره  هرا نشران دا    ساختاری در روابط موضوعی بازیابی اطالعات استفاده هرده اسرت. یافتره   

ی علمری در    واژوانی روهی مناسد برای هناسایی الگوها و روندها در یک طوزه   روش ه 

 های زمانی م تلف است.  بازه

چیست؟ برا اسرتفاده    7.1( در پژوهشی با عنوان کتاب انه 7112هولمبرگ و همکاران )

و برا اسرتفاده   پرداخته  7.1واژوانی، به بررسی هبکه مفهومی طوزه کتاب انه  از فن تحلیل ه 

های آنهرا نشران داد     اند. یافته  ، نقشه علمی آن را تحلیل و ترسی  کرده3افزار بید اکسل از نرش

 از هفت خوهه موضوعی تشکیل هده است. 7.1که نقشه مفهومی طوزه کتاب انه 

                                                                                                                   
1 SAGE 

2 Ding & et al. 

3 BibExcel 

http://online.sagepub.com/
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( در پژوهشی سیر تحول تاری ی دانش نیریره یروجین وارفیلرد را    7100لیدسدورف )

افرزار   واژورانی مرورد بررسری قررار داد و نترایو را برا اسرتفاده از نررش         ش هر  با استفاده از رو

 ترسی  نمود. 1سنیی هیست سایت عل 

واژوانی، طوزه کتاب انه دیییترال در   ( با استفاده از تحلیل ه 7107) 7لیو، هو و وان 

ی اطالعاتی های آنها نشان داد که رکوردها  . یافتهاند دادهچین را مورد بررسی و تحلیل قرار 

 خوهه موضوعی تشکیل هده است. 2کتاب انه دیییتال از 

ی دکترری طروزه   ها نامه ( ساختار فکری تحقیقات در پایان7103و همکاران ) 3زون 

واژورانی مرورد بررسری قررار      رسانی در چین را برا اسرتفاده از تحلیرل هر      کتابداری و اطالع

منردرج در رکوردهرای اطالعراتی     ی موضروعات   هرای اصرلی تشرکیل دهنرده      دادند. خوهه

بندی، نمودار راهبردی و تحلیل هبکه اجتماعی بوده اسرت. بره منیرور ترسری       تحلیل خوهه

 استفاده هده است. 6افزار نت دراو نقشه، از نرش

هرای عمرومی کشرور     ( در مطالعه خود ورایشات پژوهشی طروزه کتاب انره  7102لی )

های وی نشان داد کره    مورد بررسی قرار داد. یافته واژوانی کره جنوبی را از طریق تحلیل ه 

های مردیریتی    جنوبی روی مقوله   های عمومی کشور کره  های کتاب انه  ب ش اصلی پژوهش

ها، طوزه مطالعه   های عمومی و سایر کتاب انه  متمرکز است. همچنین همکاری میان کتاب انه

عوامل اقتصادی از موضوعات دیگر مورد کاربران، آموزش ماداش العمر، عوامل اجتماعی و 

  های عمومی است.  ی کتاب انه  عالقه

 اهداف پژوهش 
هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی و مصورسازی تولیدات علمی کشرورهای ایرران و   

ترکیه در زمینه موضوعی رایانش ابری در پایگاه استنادی وب آو سراینس از ابتردا ترا پایران     

 باهد. می 7102سال 

                                                                                                                   
1 Histcite 

2 Liu, Hu & Wang 

3 Zong 

4 NetDraw 
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تروان بره معرفری نویسرندوان برترر طروزه موضروعی         اهداف دیگر این تحقیرق مری  از 

رایانش ابری، مش ص کردن کشورهای برتر، موضوعات مهر ، نروع مردار  نمایره هرده،      

هناسایی توصیفگرهای پر کاربرد و تاریرورذار در   زبان مدار  نمایه هده، منابع هسته و نیز

 این طیطه موضوعی اهاره کرد.

 هشسواالت پژو
در پایگراه وب   نویسندوان پر کار ایران و ترکیه در طیطه موضوعی رایرانش ابرری  . 0

 آو ساینس چه کسانی هستند؟

کشورهای پر کار در طیطه موضوعی رایانش ابری در پایگراه وب آو سراینس چره    . 7

 کشورهایی هستند؟

در پایگراه  های برتر در تولید رکوردهای اطالعاتی مرتبط برا رایرانش ابرری      سازمان. 3

 هایی هستند؟  وب آو ساینس چه سازمان

متون علمی تولید هده در طیطه موضوعی رایانش ابری در پایگراه وب آو سراینس   . 6

 هایی هستند؟  در چه فرمت

فراوانی متون علمی تولید هده در طیطه موضوعی رایانش ابرری در پایگراه وب آو   . 1

 های م تلف چگونه است؟  ساینس در سال

های برتر در تولید رکوردهای اطالعاتی مرتبط با رایرانش ابرری در پایگراه      وعموض. 2

 هایی هستند؟  وب آو ساینس چه موضوع

منابع هسته در طیطه موضوعی رایانش ابری در پایگاه وب آو سراینس چره منرابعی    . 2

 هستند؟

 هایی هستند؟ های پر بسامد در طیطه موضوعی رایانش ابری چه واژه  واژه. 3

 هرای رکوردهرای علمری نمایره هرده در طیطره موضروعی رایرانش ابرری           کلیدواژه .2

 در پایگاه وب آو ساینس از چند خوهه تشرکیل هرده و هرر خوهره هرامل چره موضروعاتی       

 است؟
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 روش تحقیق
هرای مترداول در مطالعرات     این تحقیرق از نروع کراربردی بروده و برا اسرتفاده از روش      

ی انیراش هرده اسرت. جامعره آمراری ایرن تحقیرق کلیره         واژوران  سنیی و با فن تحلیل ه  عل 

استنادی وب آو  تولیدات علمی رکوردهای علمی نمایه هده کشور ایران و ترکیه در پایگاه

 باهد. ساینس در زمینه رایانش ابری می

هرا از قسرمت جسرتیوی پیشررفته پایگراه وب آو سراینس        جهت اسرت راج کلیردواژه  

تیو در عنروان یرا جسرتیو در کلیردواژه انیراش هرده       استفاده هده و جستیو به صورت جسر 

سنیی مثل ووز ویرو ور، یرو سری آی      افزارهای عل  ها از نرش  داده لیو تحل هیتیز یبرااست. 

 نت، نت دراو استفاده هده است.  

 ها یافته
هرای عیری  در     نویسندوان پر کار ایران و ترکیه در طیطه موضوعی داده سوال اول:

 ینس چه کسانی هستند؟پایگاه وب آو سا

 رایانش ابری کشور ایرانموضوعی  ۀپژوهشگران برتر حوز - 1جدول 

 تعداد کل مقاالت وابستگی سازمانی نام پژوهشگران رتبه

1 Navimipour, Nima Jafari Islamic Azad Univ, Tabriz Branch 22 

2 RAHMANI AM 
Islamic Azad Univ, Dept Comp 

Engn Sci & Res Branch, Tehran, 

Iran 
11 

3 SHARIFIAN S 
Univ Tehran, Coll Engn, Fouman 

Fac Engn, Chem Engn Dept 
12 

4 YAZDANI N 

Esfarayen Univ Technol, Dept Mech 

Engn, Esfarayen, North Khorasan, 

Iran 
12 

5 NAGHIBZADEH M 
Ferdowsi Univ Mashhad, Dept 

Comp Engn, Mashhad, Razavi 

Khorasan, Iran 
11 

دهرد، نویمینرور جعفرری از دانشرگاه آزاد اسرالمی        نیز نشان مری  0همچنان که جدول 

 رکورد اطالعاتی در رتبه اول قرار دارد. 77تبریز با تولید 
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 رایانش ابری کشور ترکیهموضوعی  ۀپژوهشگران برتر حوز - 2جدول 

 تعداد کل مقاالت وابستگی سازمانی نام پژوهشگران رتبه

1 SHIRMOHAMMADI S 
 

University of Ottawa 6 

2 YASSINE A University of Ottawa 6 

3 EREN PE Middle East Technical University 5 

1 ALTILAR DT Istanbul Technical University 1 

5 ORENCIK C Sabanci University 1 

اسینی هرر دو از دانشرگاه   دهد هیرمحمدی و ی نیز نشان می 7که جدول هماره همچنان

 رکورد اطالعاتی در رتبه اول قرار دارند. 2اتاوا با تولید 

کشورهای همکار در طیطه موضروعی رایرانش ابرری در پایگراه وب آو      سوال دوم:

 ساینس چه کشورهایی هستند؟

 ۀ موضوعی رایانش ابریحیطر دات علمی تولیدبرتر همکاری کننده در  کشورهای - 3جدول 

کننده  همکاری رنام کشو

 با ایران

تعداد تولیدات 

 علمی

کننده  نام کشور همکاری

 با ترکیه

تعداد تولیدات 

 علمی

 11 آمریکا 11 آمریکا

 9 کانادا 13 مالزی

 6 فنالند 12 کانادا

 6 فرانسه 8 استرالیا

 6 ایتالیا 6 چین

 1 استرالیا 5 ایتالیا

 3 انگلستان 5 سوئد

 3 اسپانیا 2 آلمان

 3 امارات 2 عراق

 2 هند 2 پاکستان

دهد، نویسرندوان ایرانری در اولویرت اول برا       نیز نشان می 3همچنان که جدول هماره 

رکورد اطالعاتی با کشور آمریکا همکاری دارند و پس از آن نویسرندوان ایرانری    06تولید 
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، فنالنرد و  با کشورهای مالزی، کانادا و اسرترالیا و نویسرندوان ترکیره برا کشرورهای کانرادا      

 فرانسه همکاری دارند.

های برتر در تولید رکوردهای اطالعاتی مرتبط برا رایرانش ابرری      سازمان: سوال سوم

 هایی هستند؟  در پایگاه وب آو ساینس چه سازمان

 های بزرگ ی برتر در حوزۀ موضوعی دادهها دانشگاه - 4جدول 

 های برتر ایران دانشگاه ردیف

تعداد 

رکوردهای 

 تیاطالعا

 های برتر ترکیه دانشگاه

تعداد 

رکوردهای 

 اطالعاتی

1 ISLAMIC AZAD UNIV 129 STANBUL TECH UNIV 14 

2 AMIRKABIR UNIV TECHNOL 39 BOGAZICI UNIV 11 

3 UNIV TEHRAN 38 GAZI UNIV 9 

4 SHARIF UNIV TECHNOL 22 BILKENT UNIV 8 

5 FERDOWSI UNIV MASHHAD 21 ISTANBUL SEHIR UNIV 8 

6 IRAN UNIV SCI TECHNOL 11 MIDDLE EAST TECH UNIV 7 

7 MAZANDARAN UNIV SCI 

TECHNOL 
12 UNIV OTTAWA 7 

8 SHIRAZ UNIV 11 ATILIM UNIV 6 

9 UNIV TABRIZ 11 MIDDLE E TECH UNIV 6 

11 SHAHID BEHESHTI UNIV 9 SABANCI UNIV 6 

رکرورد اطالعراتی در   129زاد اسرالمی برا تولیرد    های ایران، دانشگاه آ در بین دانشگاه

رکرورد اطالعراتی و دانشرگاه     32رتبه اول قرار دارد و پس از آن دانشگاه امیرکبیر با تولیرد  

های ترکیه   های بعدی قرار دارند. در بین دانشگاه  رکورد اطالعاتی در رتبه 33تهران با تولید 

رد اطالعراتی در رتبره اول قررار و دانشرگاه     رکرو  06نیز دانشگاه صرنعتی اسرتانبول برا تولیرد     

در  رکرورد اطالعراتی   2رکورد اطالعراتی و دانشرگاه قاضری برا تولیرد       00بغازیچی با تولید 

 های بعدی قرار دارند.  رتبه
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متون علمی تولید هده در طیطره موضروعی رایرانش ابرری در پایگراه       سوال چهارم:

 هایی هستند؟  هایی و به چه زبان  وب آو ساینس در چه فرمت

 نوع مدرک( برحسبۀ موضوعی رایانش ابری)حیط در شده دیمتون علمی تولفراوانی و درصد  - 5جدول 

 ایران ترکیه

 نوع مدرک تعداد نوع مدرک تعداد

 مقاالت کنفرانس 192 مقاالت کنفرانس 113

 مقاله 112 مقاله 51

 نقد 13 نقد 3

 فصلی از کتاب 1 فصلی از کتاب 2

دهد، بیشتر تولیدات علمی هر دو کشرور ایرران     نیز نشان می 1ه جدول هماره همچنان ک

هرا بروده    رکورد اطالعراتی در قالرد مقراالت کنفررانس     003رکورد اطالعاتی( و ترکیه  021)

است. اما درصد قابل توجهی از تولیدات علمی کشور ایران مقاالت میرالت اسرت. همچنرین    

درصرد   27کشرور ایرران بره زبران انگلیسری اسرت. امرا         درصد تولیدات علمی نمایه هرده  011

 باهد. درصد آن به زبان ترکی می 3تولیدات علمی کشور ترکیه به زبان انگلیسی بوده و 

 سال( برحسبموضوع رایانش ابری) در شده دیمتون علمی تولفراوانی  - 6جدول 

 سال نشر تعداد مقاالت منتشره ایران تعداد مقاالت منتشره ترکیه

16 122 2211 

13 18 2216 

32 82 2215 

11 11 2211 

16 28 2213 

8 11 2212 

5 1 2211 

1 ---- 2212 

1 1 2229 
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دهد، اولین رکورد علمی نمایره هرده هرر دو     نیز نشان می 2همچنان که جدول هماره 

بوده و بیشترین رکورد نمایه هرده هرر دو کشرور نیرز مربروط بره سرال         7112کشور در سال 

که روند رهرد تولیردات علمری ایرران سریر نزولری داهرته         7102باهد. به جز سال  می 7102

 ها روند رهد تولیدات علمی هر دو کشور سیر صعودی دارد. است، در بقیه سال

های برتر در تولید رکوردهای اطالعاتی مرتبط با رایرانش ابرری     موضوع سوال ششم:

 د؟هایی هستن  در پایگاه وب آو ساینس چه موضوع

 موضوعات مطرح در حیطه موضوعی رایانش ابری - 7جدول 

 تعداد موضوعات ترکیه تعداد موضوعات ایران

COMPUTER SCIENCE 281 COMPUTER SCIENCE 111 

ENGINEERING 151 ENGINEERING 83 

TELECOMMUNICATIONS 11 TELECOMMUNICATIONS 35 

AUTOMATION CONTROL 

SYSTEMS 
1 EDUCATION EDUCATIONAL 

RESEARCH 
6 

SCIENCE TECHNOLOGY 

OTHER TOPICS 
1 ACOUSTICS 6 

BUSINESS ECONOMICS 6 ENERGY FUELS 5 

EDUCATION 

EDUCATIONAL 

RESEARCH 
6 ENVIRONMENTAL SCIENCES 

ECOLOGY 
3 

INFORMATION SCIENCE 

LIBRARY SCIENCE 
5 INFORMATION SCIENCE 

LIBRARY SCIENCE 
3 

MEDICAL INFORMATICS 5 MATHEMATICS 3 

BIOTECHNOLOGY 

APPLIED 

MICROBIOLOGY 

3 OPTICS 3 

ی موضوعی رایانش ابری دو کشرور ایرران و ترکیره در جردول       موضوعات برتر طیطه

نشان داده هده است. موضوع علوش کامنیوتر در هر دو کشور رتبره اول را بره خرود     2هماره

مرتبط با مهندسی رتبه دوش و ارتباطات رتبه سروش را  اختصاص داده و پس از آن موضوعات 

 اند. در هر دو کشور به خود اختصاص داده
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منابع هسته در طیطه موضوعی رایانش ابری در پایگراه وب آو سراینس    سوال هفتم:

 چه منابعی هستند؟

 منابع هسته حیطه موضوعی رایانش ابری - 1جدول 

تعداد 

 مقاالت
 ایران

تعداد 

 مقاالت
 ترکیه

23 JOURNAL OF 

SUPERCOMPUTING 
12 

SIGNAL PROCESSING 

AND 

COMMUNICATIONS 

APPLICATIONS 

CONFERENCE 

13 
JOURNAL OF NETWORK 

AND COMPUTER 

APPLICATIONS 
5 

2015 23RD SIGNAL 

PROCESSING AND 

COMMUNICATIONS 

APPLICATIONS 

CONFERENCE SIU 

9 

2015 2ND INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

KNOWLEDGE BASED 

ENGINEERING AND 

INNOVATION KBEI 

5 

2017 25TH SIGNAL 

PROCESSING AND 

COMMUNICATIONS 

APPLICATIONS 

CONFERENCE SIU 

8 

2014 4TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

COMPUTER AND 

KNOWLEDGE 

ENGINEERING ICCKE 

5 LECTURE NOTES IN 

COMPUTER SCIENCE 

8 
INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED 

COMPUTER SCIENCE 

AND APPLICATIONS 

1 

2017 INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

COMPUTER SCIENCE 

AND ENGINEERING 

UBMK 

7 
2014 7TH INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON 

TELECOMMUNICATIONS 

IST 

1 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

APPLICATION OF 

INFORMATION AND 

COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 

7 
2016 8TH INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON 

TELECOMMUNICATIONS 

IST 

1 

2013 7TH 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

APPLICATION OF 

INFORMATION AND 

COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES AICT 



  

 

 

 

 اطالعات تیریمد فنون و علوم فصلنامه
611 

 81 یاپیپ شماره 8931 بهار  ـ اول شماره پنجم، سال 

 

تعداد 

 مقاالت
 ایران

تعداد 

 مقاالت
 ترکیه

7 

PROCEEDINGS OF THE 2017 

7TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

COMPUTER AND 

KNOWLEDGE 

ENGINEERING ICCKE 

3 

2016 13TH HONET ICT 

INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON 

SMART MICROGRIDS 

FOR SUSTAINABLE 

ENERGY SOURCES 

ENABLED BY 

PHOTONICS AND IOT 

SENSORS 

6 
2013 5TH CONFERENCE ON 

INFORMATION AND 

KNOWLEDGE 

TECHNOLOGY IKT 

3 

2017 INTERNATIONAL 

ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE AND 

DATA PROCESSING 

SYMPOSIUM IDAP 

6 
INTERNATIONAL JOURNAL 

OF COMPUTER SCIENCE 

AND NETWORK 

SECURITY 

3 COMPUTERS IN HUMAN 

BEHAVIOR 

دهرد.    ی تولیدات علمی مرتبط با رایانش ابری را نشان مری   منابع هسته 3جدول هماره 

نمایه هده کشور ایران در قالد مقاالت میالت چراپ هرده و ایرن    بیشتر رکوردهای علمی 

در طالی است که بیشتر رکوردهای علمی کشور ترکیره در قالرد مقراالت کنفرانسری بروده      

 است.  

درصد تولیدات علمی نمایه هده ایران در قالرد مقراالت    61به عبارت دیگر، بیش از 

 درصد است. 37ترکیه میالت بوده، اما این عدد در تولیدات علمی کشور 

های پر بسرامد رکوردهرای علمری دو کشرور در طیطره موضروعی         واژه سوال هشتم:

 هایی هستند؟  رایانش ابری چه واژه
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های رکوردهای علمری مررتبط برا رایرانش      فراوانی کلیدواژه 7و  0های  مودار همارهن

دهد. در تولیدات علمی هرر دو کشرور، کلیردواژه     ابری دو کشور ایران و ترکیه را نشان می

رایانش ابرری بیشرترین بسرامد را داهرته و پرس از آن در رکوردهرای علمری کشرور ترکیره          

شترین فراوانی را دارند. در تولیدات علمی کشور ایرران  های عیی  و طری  خصوصی بی داده

 اند. سازی و رایانش ابری موبایل بیشترین فراوانی را داهته میازی

 
 های مرتبط با تولیدات علمی ایران های تشکیل دهنده کلیدواژه خوشه – 1تصویر 

 

 کیههای مرتبط با تولیدات علمی تر های تشکیل دهنده کلیدواژه خوشه –2تصویر 
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هرای هرر خوهره را نشران      های تشرکیل دهنرده و کلیردواژه    خوهه 7و  0تصویر هماره 

خوهره تشرکیل هرده کره در      06هرای تولیردات علمری هرر دو کشرور از       دهد. کلیدواژه می

کلیدواژه رایانش ابرری،   1و با  07تولیدات علمی ایران خوهه رایانش ابری به عنوان خوهه 

، یادویری ماهین و فناوری اطالعات در مرکزیت قرار ورفتره  های عیی  اینترنت اهیاء، داده

کلیردواژه طرری  خصوصری،     6و در تولیدات علمی کشور ترکیه نیز خوهه رایانش ابری برا  

 امنیت رایانش ابری، مدیریت و آموزش از راه دور در مرکزیت قرار ورفته است.

 
 ایران های مرتبط با تولیدات علمی نقشه کلی کلیدواژه – 3تصویر 

 
 های مرتبط با تولیدات علمی ترکیه نقشه کلی کلیدواژه – 4تصویر 
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 گیری  نتیجه
یافته های پژوهش طاضر نشان داد که در رابطه با رایانش ابری از ابتردا ترا پایران سرال     

رکرورد اطالعراتی در    027و از کشرور ترکیره    رکورد اطالعراتی  323از کشور ایران  7102

ساینس نمایه هده است. اولین تولیدات علمی هر دو کشور در سرال   پایگاه استنادی وب آو

 7102بوده و روند رهد تولیدات علمی هر دو کشور سیر صعودی داهته، به جز سرال   7112

که رهد تولیدات علمی کشور ایران سریر نزولری داهرته اسرت. همچنرین بیشرترین تولیردات        

عاتی و بیشترین تولیدات علمی کشرور  رکورد اطال 077با  7102علمی کشور ایران در سال 

رکورد اطالعاتی بوده است. بیشتر تولیدات علمی هرر دو کشرور    62با  7102ترکیه در سال 

رکررورد اطالعرراتی( در قالررد مقرراالت     003رکررورد اطالعرراتی( و ترکیرره )   021ایررران )

ت ها بوده است. اما درصرد قابرل تروجهی از تولیردات علمری کشرور ایرران مقراال         کنفرانس

درصرد تولیردات علمری نمایره هرده کشرور ایرران بره زبران           011باهد. همچنین  میالت می

درصرد   3درصد تولیدات علمی کشور ترکیه به زبان انگلیسری و   27انگلیسی بوده است. اما 

 باهد. آن به زبان ترکی می

رکرورد اطالعراتی برا     06همچنین پژوهشگران هر دو کشور در اولویت اول برا تولیرد   

گران کشور آمریکا همکاری دارند و پس از آن نویسرندوان ایرانری برا پژوهشرگران     پژوهش

اند. نویسندوان  رکورد اطالعاتی همکاری داهته 07رکورد اطالعاتی و کانادا با 03مالزی با 

رکرورد اطالعراتی همکراری     2رکورد اطالعاتی و فنالنرد برا    2ترکیه با نویسندوان کانادا با 

رکورد اطالعراتی در  129های ایران، دانشگاه آزاد اسالمی با تولید  انشگاهاند. در بین د داهته

رکرورد اطالعراتی و دانشرگاه     32رتبه اول قرار دارد و پس از آن دانشگاه امیرکبیر با تولیرد  

های ترکیه   های بعدی قرار دارند. در بین دانشگاه  رکورد اطالعاتی در رتبه 33تهران با تولید 

رکورد اطالعاتی در رتبه اول و دانشگاه بغازیچی برا   06تی استانبول با تولید نیز دانشگاه صنع

هرای بعردی     در رتبه رکورد اطالعاتی 2رکورد اطالعاتی و دانشگاه قاضی با تولید  00تولید 

قرار دارند. در تولیدات علمی هر دو کشور، کلیدواژه رایانش ابری بیشترین بسامد را داهرته  

های عیی  و طری  خصوصری بیشرترین    ردهای علمی کشور ترکیه دادهو پس از آن در رکو
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سرازی و رایرانش ابرری موبایرل      فراوانی را دارند. در تولیدات علمری کشرور ایرران میرازی    

خوهره   06هرای تولیردات علمری هرر دو کشرور از       کلیردواژه  انرد.  بیشترین فراوانی را داهرته 

 1و برا   07نش ابرری بره عنروان خوهره     تشکیل هده که در تولیدات علمی ایران خوهره رایرا  

های عیی ، یادویری ماهینی و فناوری اطالعات  کلیدواژه رایانش ابری، اینترنت اهیاء، داده

 6در مرکزیت قرار ورفته و در تولیدات علمری کشرور ترکیره نیرز خوهره رایرانش ابرری برا         

ر در مرکزیت کلیدواژه طری  خصوصی، امنیت رایانش ابری، مدیریت و آموزش از راه دو

 قرار دارد.
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 منابع

(. تحلیل محتوای مقاالت فارسی نشریات 1391دهقانی، ف.؛ نجابتیان، م.؛ سهیلی، ف. ).؛ زاده راوری، م توکلی. 1

 .28-1(: 32)12، زنان و خانوادهعلمی ایران در زمینه ازدواج و طالق. 

انشگاه شهید چمران در پایگاه وب آو دادهای علمی پژوهشگران د  سنجش برون(. 1391) .جعفرزاده، ص. 2

های   سنجی و با تأکید بر ترسیم و تحلیل شبکه  های علم  براساس شاخص 2111تا  1991های   ساینس بین سال

دانشکده علوم تربیتی و  ،شناسی  نامه کارشناسی ارشد. گروه علم اطالعات و دانش  پایان ها.  نویسندگی آن  هم

 چمران. دانشگاه شهید ،روانشناسی

 ترسیم ساختار موضوعی مدیریت اطالعات با استفاده از روش همایندی (.1395) .ر.حیدری، غ ر.؛خادمی، . 3

 .93-59: 3، علوم و فنون مدیریت اطالعات .2212تا  1986های  واژگان طی سال

علمی  های های موضوعی و ترسیم نقشه (. تحلیل خوشه1395. )، مفخار ی، م.؛سوسرای ، ع.ا.؛خاصه. 1

شناسی پزشکی  میکروب. های هم تألیفی و شاخص اچ شناسی با تأکید بر شاخص پژوهشگران ایرانی حوزه انگل

 .11-63(: 2)1ایران

های پایگاه   تولید علم و همکاری علمی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر پایه داده(. 1391) س.درگاهی، . 5

 دانشگاه فردوسی مشهد. ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسینامه کارشناسی ارشد.   . پایانوب آو ساینس

ی   ساختار فکری دانش در حوزه رفتار اطالعاتی: مطالعه(. 1395) ع.ا.خاصه،  .؛؛ شعبانی، ع.سهیلی، ف. 6

 .36-21(: 1)2 تعامل انسان و اطالعات، .واژگانی هم

های علمی   گان در ترسیم ساختار حوزهرخدادی واژ  (. بررسی کاربرد روش تحلیل هم1393) .صدیقی، م. 1

 .396-313 :(2)32 ،پردازش و مدیریت اطالعاتسنجی(.   )مطالعه موردی: حوزه اطالع

(. تحلیل تولیدات علمی جهان در رابطه باا فلسافه اساالمی در پایگااه     1396) .ث ،ضیائی ج.؛ ،عباداله عموقین. 8

 .231-216(: 3)19،کالمی-های فلسفی  ژوهشپ .2216-22221های اطالعاتی وب. آو. ساینس طی سال

رسانی براساس  (. مطالعه تولیدات علمی جهانی کتابداری و اطالع1391زاده، ز. ) عرفان منش، م.ا.؛ غالمحسین. 9

 (.22)6، شناسی دانشمدارک نمایه شده در پایگاه وب علوم. 

ری تا کتابخانه ابری: ارائه پیشنهاد طراحی کتابخانه با (. از رایانش اب1392پور، ا. ) قبادپور، و.؛ نقشینه، ن.؛ ثابت. 12

 .811-1392(: 28)1پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات،الگوی رایانش ابری. 

 زبان هـای پـردازش رهیافت کـاربردی تکنیـك(. 1386) ، م.تفضلی شادپور ف.؛ یدفر،مج .؛فر، فیدجم. 11

 زیست هـای طـولی مقالـه یزبه منظـور آنال ینپایگاه دادة مدالکاوی  بندی اطالعات در داده طبیعی و خوشه

 .کاااوی کنفاارانس داده ینهااای اول  مجموعااه مقالااه :در. یپزشک

 .11-12:(13)18 ،رهیافتدهنده فناوری و علم نانو در ایران.   های تشکیل  (. حوزه1388) .محمدی، ا. 12

شناسایی ساختار محتوایی مطالعات علم اطالعات و  (.1391. )م ،راوریزاده  توکلیع.؛ فریده،  .؛ا ،مصطفوی. 13

پژوهشنامه  (.2213-2229) ساینس آو  شناسی براساس واژگان و مفاهیم مقاالت آن در پایگاه اطالعاتی وب شدان

 .1211-1322:(3)33 ،پردازش و مدیریت اطالعات
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 ثریا ضیائیمقدم،  جعفر عباداله عموقین، هادی شریف

ی غالب در حوزه توسعه ها انیجر(. شناسایی 4934) زاده، ر.؛ قاضی نوری، س.؛ منطقی، م. الهی، ش.؛ نقی. 41

 .451-491(: 9)41بهبود مدیریت، رخداد کلمات.  نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم

 ISI Web of Scienceمقاالت  یفیو ک یکمّ ی(. بررس4934) .ط ،یرزادی؛ شهم.ع ،یلوری؛ گ.ا ،یوسفی. 45

 .(3)1 ،رانیا یپزشک یشناس کروبیم. یشناس کروبیدر حوزه م یرانیا سندگانینو
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