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 دهيچک
و  يکمّ يها کشور بر اساس شاخص يالتيقات علوم شيو پژوهشگران موسسه تحق يات علميه يه شده اعضاين پژوهش، مقاالت نمايدر ا

ل يو تحل يسنج علم يها شده است. به منظور انجام پژوهش از روش بررسی ISI Web of Science يگاه اطالعاتيدر پا يسنج علم يفيک
سنده يا نويسنده مسئول ينوکه مقاله  498، 2015ان سال ياز آن است که از ابتدا تا پا يپژوهش حاک يها افتهياستفاده شده است.  ياستناد

درصد( در  95/37مقاله ) 189 ه شده است.ينما يگاه اطالعاتيپا نيکشور وابسته است، در ا يالتيقات علوم شيهمکار آن به موسسه تحق
ن استناد به هر مقاله يانگيو م 39/6ن کل استناد به هر مقاله يانگيمنتشر شده است. م Iranian Journal of Fisheries Sciencesه ينشر

 يزان خوداستناديبوده است. م 26 هرشاخص شو  804/0ر يب تاثين ضريانگي، م147/0ت يشاخص فور، 71/5 يبدون احتساب خوداستناد
نه ي. در مجموع، هزاست مقاله 364ن و شور با يريش يها آب يشناس ستيز يموضوع ن مقاالت در حوزهيشتريدرصد بوده است. ب 11حدود 

 يها هم سازماندرصد س 73/31زان، ين مين شده است. که از ايتام يو خارج يداخل يها درصد از مقاالت توسط سازمان 57/40پژوهش 
و  يفيتال ن هميشتريکشور ب يالتيقات علوم شيبوده است. پژوهشگران موسسه تحق يخارج يها درصد سهم سازمان 84/8و حدود  يداخل

مقاله پُراستناد فقط  20اند. از  مقاله داشته يکا، و کره جنوبي، آمريمالز يان خود در کشورهايبا همتاب يرا به ترت يالملل نيب يهمکار
قات علوم يو پژوهشگران موسسه تحق يات علميه ياعضا .کشور بوده است يالتيقات علوم شيقمقاله از موسسه تح 6سنده مسئول/اوّل يون

امد يپ 2ن امر باعث بروز يکنند. ا يمنتشر م التيموسسه ش يسيه انگلينشراز مقاالت خود را در  يکشور تعداد نسبتاً قابل توجه يالتيش
گر، يد ياز سو يابد؛ وليش و رشد يت و تعداد مقاله افزايت مقاالت از نظر کميک سو، باعث شده تا وضعيده است. از متفاوت و متضاد ش
 ر شده است.يب تاثين ضريانگيت، و مين شاخص فوريانگين استناد به هر مقاله، ميانگيمقاالت، از جمله: م يفيت کيباعث کاهش وضع
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 مقدمه
 1297که در سال  ،کشور يالتيقات علوم شيموسسه تحق

 ،س شديتاس يران در انزليا يتحت عنوان البراتوار ماه
کشور محسوب  يقاتين موسسات تحقيتر يمياز قد يکي
در  يا نقش ارزنده ،ن موسسهيشود. در حال حاضر، ا يم

در حوزه علوم  يکاربرد يها انجام پژوهش يراستا
و  يموسسه با شش بخش تخصصن يدارد. ا يالتيش

را در  التيش يپژوهش يها طرح تواند يم ربطيذ يها گروه
 ديص ان،ير آبزيذخا يابيارز ،يپرور يمختلف آبز يها نهيزم
 بهداشت ان،يآبز يفرآور ،يائيدر ستيط زي، محياديص و
و  يو مطالعات اقتصاد يآبشناسان، يآبز يها يماريب و

 يالتيقات علوم شيموسسه تحق .دياجرا نما ياجتماع
الت، پرورش و يش يها  به سبب پژوهش در حوزه کشور

ج يخزر، عمان و خل ياهايدر يان، اکولوژيآبز يها يماريب
الت يدر توسعه صنعت ش ياتيو حار مهم يفارس، نقش بس

 يها وهين شياز مهمتر يکيکشور دارد.  ييت غذايو امن
ها در  ها، انتشار آن ج پژوهشيمتداول به منظور انتقال نتا

است. لذا،  يالملل نيو ب يداخل يات پژوهشينشر
خود را در  يها ج پژوهشين موسسه نتايپژوهشگران ا

و  يخارج و يداخل يپژوهش _   يقالب مقاالت علم
نس منتشر يوب آو سا ياس آ يات آينشر همچنين

 کنند.  يم
 ياطالعات يها گاهيه شده در پاينما يدات علميزان توليم

مهم  يارهايمعاز   ISI Web of Scienceر يمعتبر نظ
و  يدر سطح ملّ ها دانشگاهموسسات و  يبند رتبه

اس  يمقاالت آ يفيو ک يکمّ يباشد. بررس يم يالملل نيب
را  يت فعليتواند وضع ين موسسه مينس ايوب آو سا يآ

 تين نموده و پژوهشگران را به منظور بهبود وضعييتب
ن يدر ا يدات علميانتشار تول ن،ي. همچندينما ييراهنما

جه يدر نتو  يريپذ تيروزان يمش يها باعث افزا گاهيپا
ن، يعالوه برا شود. يز ميش استناد به آنها نيافزاباعث 

 يران پژوهشيران ارشد و مديمد يپژوهش برا نيج اينتا
از  يکشور به منظور آگاه يالتيقات علوم شيموسسه تحق

نده يآ يها پژوهش يبرا يزير ت موجود و برنامهيوضع
    د خواهد بود.يار مفيبس

ن موسسه در يات مقاالت يز در خصوص وضعين يگزارش
رفته است ياسکوپوس صورت پذ ياستناد يگاه اطالعاتيپا
ز، يدر خارج از کشور ن(. 1394و همکاران،  يرزاديشهم)

 1التيان و شيده پرورش آبزيچک يگاه اطالعاتيبر اساس پا
بررسي شد  G7 يکشورها يپژوهش يها تيفعال

(Cylvain, 1993). Natale ( 2012و همکاران)  به
 يپژوهش يها شيو گرا ياصل يها موضوع ييمنظور شناسا

 يو معناشناس يبسنجکتا يها با استفاده از روش
 ي، الگوييل پنهان معنايه و تحلي)تجز يمحاسبات
 ي( منابع اطالعاتياستناد ل هميه و تحليو تجز يموضوع

 Minte-Vera و  Alvesنمودند؛ يان را بررسيپرورش آبز

گاه يپا 4ل را در يه شده برزيمقاله نما 186 (2013) 
ا ن ريريش يان در آبهايدر حوزه پرورش آبز ياطالعات

بر اساس  (2013)و همکاران   Dastidarکردند؛  يبررس
نس و اسکوپوس، يوب آو سا ياطالعات يها گاهيپا يها داده

گو بر توسعه صنعت پرورش يم يماريب يها ر پژوهشيتاث
نمودند.  يبررسرا ران، يکشور، از جمله ا 30گو دريم

Kumaresan  ( 2014و همکاران ) مشارکت دانشمندان
 نمودند. يرا بررس Aquaculture هيدر نشر يهند

Kanakaraj  وMohamed Esmail (2014)  بر اساس
 Web of يگاه اطالعاتيه شده در پايمقاالت نما

Knowledge ،13679 در حوزه پرورش  مقاله منتشره را
 نمودند. يان بررسيآبز
اند،  نموده يبررس پژوهشن يکه نگارندگان ا يي، تا جايول

ن يمقاالت ا يفيو ک يکمّ تيتاکنون در مورد وضع
چ يه  Web of Science يگاه اطالعاتيموسسه در پا

 ين سبب، بررسيرفته است. به هميصورت نپذ يا مطالعه
ن مقاالت يت اين وضعيين موسسه به منظور تبيمقاالت ا

 يسنج علم يفيو ک يکمّ يها بر اساس شاخص
ت يوضع ين پژوهش بررسي. لذا، هدف از استيضرور

 يها کشور از جنبه يالتيقات علوم شيوسسه تحقمقاالتِ م
، ي، پراکنش موضوعسال انتشارمقاالت مانند  يکمّ
، ين الملليو ب يها در سطوح ملّ يو همکار يفيتال هم

 يفيت کيوضع ينه پژوهش و بررسين هزيت تاميوضع
                                                           

1 . Aquatic Fisheries and Fisheries Abstracts 

(ASFA) 
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، شاخص هرش، شاخص يت استناديمقاالت از نظر وضع
 ه است.بودر يب تاثيت و ضريفور

 
 د روش كارموا
ل يو تحل يسنج علم يها ن پژوهش از روشيانجام ا يبرا

گاه يها، پا داده ياستفاده شده است. ابزار گردآور ياستناد
ل يه و تحليتجز ياست. برا  Web of Science ياطالعات

کروسافت ياطالعات، رسم نمودارها و جداول از برنامه ما
در ن صورت است که يروش کار بد اکسل استفاده شد.

مورد نظر  يگاه اطالعاتيپا يسازمان يا وابستگي يلد نشانيف
تحت  يکشور و واحدها يالتيقات علوم شينام موسسه تحق

سندگان و ين که نوي. به سبب اشدپوشش آن جستجو 
مختلف  يها وهيپژوهشگران موسسه نام موسسه را به ش

اند، اَشکال مختلف نام موسسه جستجو شد. در  درج نموده
وب آو  ياس آ يآ يگاه اطالعاتيستجو از پاهنگام ج

با  ORاَشکال فوق با استفاده از عملگر  ينس، تماميسا
اطالعات از  يابيجه جستجو و بازيتا نت ندق شديگر تلفيکدي

 يجامعه آماراز . باشدت برخوردار يحداکثر جامع
که   Web of Scienceمقاالت  ينشده و تمام يريگ  نمونه
موسسه سندگان نام ينو يسازمان يابستگا وي يلد نشانيدر ف
تحت پوشش آن  يو واحدهاکشور  يالتيقات علوم شيتحق

، ي. از نظر محدوده زمانشده است ياند بررس را درج نموده
ان ياز ابتدا تا پا يگاه اطالعاتين پايه مقاالت موجود در ايکل

اند. بر اساس  قرار گرفته يبررسمورد  يالديم 2015سال 
شدند که  يابيمقاله باز 498رفته، يپذ صورت يجستجو

ان توجه يشا اند. ن پژوهش را شکل دادهيا يجامعه اطالعات
گاه يات از پاير نشريب تاثيت و ضرياست که شاخص فور

استخراج شده  1اتينشر ياستناد يها گزارش ياطالعات
 است.

 
 جينتا
 پراكنش مقاالت بر اساس سال انتشار .1
 يالتيقات علوم شيوسسه تحقکه از م يا ن مقالهيتر يميقد

ه شده ينما  Web of Science يگاه اطالعاتيکشور در پا

                                                           
1
 . Journal Citation Report (JCR) 

است. تعداد مقاالت در  1992است، مربوط به سال 
، تعداد 1 شکلمختلف نوسان داشته است. در  يها سال

مختلف ارائه شده است.  يها کل مقاالت در سال
ا ه د، در مجموع در طول ساليکن يکه مشاهده ميهمانطور

با  2011داشته است. سال  يصعود يتعداد مقاالت روند
 يالتيقات علوم شين سال موسسه تحقيمقاله پرکارتر 80

به بعد، به جز سال  2011از سال  يکشور بوده است. ول
م. عالوه ي، همواره با اُفت تعداد مقاالت مواجه هست2014

ه ينشرمقاله در  189مقاله، تعداد  498ن، از کلِ يبر ا
Iranian Journal of Fisheries Sciences  متعلق که

منتشر  باشد، ميکشور  يالتيقات علوم شيبه موسسه تحق
اگر  ،ديکن يمشاهده م 1 شکلکه در يشده است. همانطور

زان رشد يم د،يريه را در نظر نگين نشريتعداد مقاالت ا
گر، يابد. به عبارت دي ير کاهش مياخ يها مقاالت در سال

ر ياخ يها از رشد تعداد مقاالت در سال يا بخش عمده
 يالتيقات علوم شيمرهون انتشار مقاالت موسسه تحق

 ه است.ين نشريکشور در ا
 يتراکم ي، فراوانيع فراواني، توز، درصد از کل1در جدول 

مختلف  يها زان رشد ساالنه تعداد مقاالت در ساليو م
شود، تعداد  يکه مشاهده ميارائه شده است. همانطور

به بعد رشد  2006 يها موسسه در سالن يااالت مق
-2005 يها سال يکه طيداشته است. بطور يريچشمگ
درصد( مقاله  62/5مقاله ) 28سال( فقط  13) 1992

 2006-2015 يها سال طيکه حاليمنتشر شده است. در 
درصد( منتشر شده  38/94مقاله ) 470ر( يسال اخ 10)

درصد  03/110 التن رشد ساالنه تعداد مقايانگياست. م
ن درصد رشد يشتريان توجه است که بياست. البته شا

مقاله( است که نسبت به سال  7) 1996مربوط به سال 
ن يب يول داشته است، يمقاله( رشد ظاهراً مناسب 1) 1992

ن رشد يانگي. موجود نداشت يا چ مقالهيسال ه 2ن يا
 تاليشه موسسه يساالنه تعداد مقاالت بدون احتساب نشر

 درصد است. 77/77
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 هاي مختلف تعداد مقاالت در سال :1شکل 

Figure 1: Number of Articles in Different Years 

 

 توزیع فراواني، درصد و رشد ساالنه مقاالت بر اساس سال انتشار :1جدول 
 Table 1: Frequency, Percentage and Annual Growth of Articles Based on the Year 

يزان رشد ساالنه تعداد م

 مقاالت بدون نشریه موسسه

تعداد مقاله بدون 

احتساب مقاالت 

 نشریه موسسه

ميزان رشد ساالنه 

 تعداد مقاالت
 درصد

فراواني 

 تراكمي

تعداد 

 مقاله
 ردیف سال

- 1 - 20/0 1 1 1992 1 

00/600 7 00/600 41/1 8 7 1996 2 

86/42- 4 86/42- 80/0 12 4 1998 3 

00/50- 2 00/50- 40/0 14 2 1999 4 

00/50- 1 00/50- 20/0 15 1 2000 5 

00/100 2 00/100 40/0 17 2 2001 6 

00/0 2 00/0 40/0 19 2 2002 7 

00/0 2 00/0 40/0 21 2 2003 8 

00/150 5 00/150 00/1 26 5 2004 9 

00/60- 2 00/60- 40/0 28 2 2005 10 

00/1300 28 00/1300 62/5 56 28 2006 11 

71/60- 11 43/46- 01/3 71 15 2007 12 

55/54 21 67/106 22/6 102 31 2008 13 

62/47- 21 23/3- 02/6 132 30 2009 14 

90/61 17 67/56 44/9 179 47 2010 15 

88/5 48 21/70 06/16 259 80 2011 16 

17/104- 30 50/22- 45/12 321 62 2012 17 

00/100- 32 45/6- 65/11 379 58 2013 18 

13/53- 41 59/27 86/14 453 74 2014 19 

44/102- 32 19/39- 04/9 498 45 2015 20 

77/77 

 ميانگين رشد ساالنه
 

03/110 

 ميانگين رشد ساالنه
00/100 

 
 جمع 498
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  يت مقاالت از نظر پراكنش موضوعيوضع
مقاالت را بر  يتمام  Web of Science يگاه اطالعاتيپا

ن شده ييش تعياز پ يختار حوزه موضوعاساس سا
قات يمقاالت موسسه تحق، 2جدول کند. در  يم يسازمانده
شده  نشان يکشور بر اساس حوزه موضوع يالتيعلوم ش

حوزه  10ن جدول، به طور خالصه فقط يدر ا .است
هستند، ارائه شده  ين فراوانيشتريبداراي که  يموضوع

ن يشتري، بديکن يمشاهده م 2که در جدول يهمانطور. است
ب در يکشور بترت يالتيقات علوم شيمقاالت موسسه تحق

ن و شور با يريش يآبها يشناس ستيز يموضوع يها حوزه
 47/67مقاله ) 336الت با  يدرصد(، ش 09/73مقاله ) 364

درصد( قرار  44/60مقاله ) 301با  يدرصد(، و جانورشناس
 اند.  گرفته
االت بر اساس حوزه توزیع فراواني و درصد مق :2جدول

 موضوعي

Table 2: Frequency and Percent of Articles Based on 

Subject 

 ردیف حوزه موضوعي تعداد درصد

 1  هاي شيرين و شور شناسي آب زيست 364 09/73

 2 شيالت  336 47/67

 3 جانورشناسي  301 44/60

 4 اکولوژي علوم محيطي 272 62/54

 5 شناسي مولکولي زيستبيوشيمي  و  164 93/32

 6 تغذيه و جيره غذايي  134 91/26

 7 شناسي رشد و تکامل  زيست 93 67/18

 8 علوم و صنايع غذايي  90 07/18

 9 آناتومي مورفولوژي  88 67/17

 10 علوم دامپزشکي  87 47/17

 
 ن منابع پژوهشيت تاميوضع .2
1يسپاسگزار"د در بخش يسندگان بايسنده/نوينو

 مقاله، "
ند. ينه پژوهش را درج نمايکننده هز نيموسسه/مرکز تام

 يز هنگام سازماندهين  Web of Science يگاه اطالعاتيپا
ن بخش از مقاله، يگاه خود، بر اساس هميمقاله در پا

نه پژوهش را مشخص يکننده هز نيموسسه/مرکز تام
که توسط پژوهشگران  ين که اغلب مقاالتيکند. با ا يم

 ،ديآ يکشور به نگارش درم يالتيعلوم ش قاتيموسسه تحق
                                                           
1
 . Acknowledgement 

است که  يقاتيتحق يها طرح ييبرگرفته از گزارش نها
سندگان در يشود، نو ين مينه آن توسط موسسه تاميهز

کنند. به  ين مطلب را ذکر نميمقاله ا "يسپاسگزار"بخش 
که بودجه آن توسط موسسه  ين علت، سهم مقاالتيهم
مقاالت اندك است. در  لسه با کيدر مقا ،ن شده استيتام

کشور بر  يالتيقات علوم شيادامه، مقاالت موسسه تحق
 يپژوهش آنان داخل يکننده منابع مال نين که تامياساس ا

 اند.  شده يا خارج از کشور است، بررسي
 

 پژوهش يكننده منابع مال نيتام يداخل يها سازمان
 يها ك از موسسات و دانشگاهي هر ، سهم3جدول در 
نه پژوهش منجر به انتشار يهزتأمين کننده که  يداخل

ك ذکر شده است. اگر يزان مشارکت هر يمقاله و م
نه پژوهش آن يکه هز يمقاالت يپژوهشگران در تمام

ن شده يکشور تام يالتيقات علوم شيتوسط موسسه تحق
نه آن توسط يکه هز يزان مقاالتيکردند، م ياست را ذکر م
 ،ن شده استيکشور تام يالتيقات علوم شيموسسه تحق

 شد. يشتر ميب

 
كننده منابع  هاي داخلي تامين توزیع فراواني سازمان :3جدول 

 مالي پژوهش
Table 3: Frequency of Articles Based on Funding Agencies. 

تعداد  دانشگاه / موسسه ردیف

 مقاالت
 درصد

 48/19 97 موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور 1

 81/1 9 اندانشگاه تهر 2

 41/1 7 دانشگاه تربيت مدرس 3

 20/1 6 دانشگاه گرگان 4

ز پژوهشگران و صندوق حمايت ا 5

 فناوران کشور 

6 20/1 

 00/1 5 سازمان شيالت ايران 6

 00/1 5 دانشگاه اورميه 7

 80/0 4 وزارت علوم تحقيقات و فناوري 8

 80/0 4 زيستسازمان حفاظت محيط 9

 01/3 15 ساير  10

 7/31 158 جمع

 

http://www.google.com/url?url=http://www.insf.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjc7Iqzg9DPAhXIVxoKHVLcCCcQFggaMAE&usg=AFQjCNH3gX5A3WbNT8JFddiJsEqbwmNUUw
http://www.google.com/url?url=http://www.insf.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjc7Iqzg9DPAhXIVxoKHVLcCCcQFggaMAE&usg=AFQjCNH3gX5A3WbNT8JFddiJsEqbwmNUUw
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  يملّ يها يو همکار يفيتال هم  .3
ل پژوهشگران موسسه يبه علل مختلف از جمله ادامه تحص

مختلف  يها کشور در دانشگاه يالتيقات علوم شيتحق
 ي، اجرايليالت تکميدر مقاطع تحص يو خارج يداخل
 ي، همکاريسازمان نيب مشتركِ يپژوهش يها طرح

کشور و  يالتيقات علوم شيموسسه تحق يسازمان نيب
، ييدانشجو يها نامه انيرش پايها و موسسات و پذ دانشگاه
 يالتيقات علوم شين متخصصان موسسه تحقيب يهمکار

 يو خارج يها و موسسات مختلف داخل کشور و دانشگاه
ها  ين همکاريابد. معموالً اي يجاد شده و گسترش ميز اين

 هاي فعاليتدر انجام  يمنجر به مشارکت و همکار
ز ين يجه نگارش مقاالت به صورت اشتراکيو در نت يپژوهش

که به  ييها يه است که همکاران توجيالبته شا شود. يم
 يها نامه انيرش پايق پذيو عمدتاٌ از طر يصورت انفراد

 يقيحق يها يبه عنوان همکار ،رديگ يصورت م ييدانشجو
ن ينامه ب ق انعقاد قرارداد و تفاهميکه از طر ييها يو همکار
به عنوان  ،رديگ يمختلف صورت م يها سازمان
ك يامکان تفک يلو ،شوند يحقوق محسوب م يها يهمکار

 در مقاالت وجود ندارد. ينوع همکار 2ن يا
 3ش از يکه ب يدانشگاه و موسسه داخل 15، 2 شکلدر 

کشور  يالتيقات علوم شيمقاله با متخصصان موسسه تحق
 شده است.  يبررس ،اند و مشارکت داشته يفيتال هم
 

 تیت شاخص فورير و وضعيب تاثیت ضريوضع
  1تیت شاخص فوريوضع .1

م تعداد يه با تقسيهر نشر يا شاخص آنيت يفورشاخص 
ك سال خاص در همان سال بر تعداد ياستناد به مقاالت 

ه در همان سال خاص محاسبه يمقاالت منتشره آن نشر
ك يت ين شاخص فورييفرمول تع ،مثال يشود. برا يم

 است: ذيلبه شرح  2015ه در سال ينشر
ه ينشر = تعداد کل مقاالت 2015ت در سال يشاخص فور

به   2015/ تعداد کل استنادها در سال  1015در سال 
 مقاالت همان سال 

                                                           
1
 Immediacy Index 

شود و به  يان هر سال مشخص ميدر پا تيشاخص فور
ك مجله استفاده يمقاالت به ن سرعت استناد ييمنظور تع

کننده  ات منتشريت نشري،  وضع4در جدول  شود. يم
از نظر کشور  يالتيقات علوم شيموسسه تحقمقاالت 

 ر ارائه شده است. يب تاثيت و ضريشاخص فور
ن مقاالت يشتريشود ب يم مشاهده 4که در جدول يهمانطور

ات يب در نشريکشور بترت يالتيقات علوم شيموسسه تحق
Iranian Journal of Fisheries Sciences  189با 

 Journal of Applied، 045/0ت يمقاله و شاخص فور

Ichthyology  و 183/0ت يخص فورمقاله و شا 54با ،
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic 

Sciences  منتشر  019/0ت يمقاله و شاخص فور 12با
با   Quaternary Science Reviwesات يشده است. نشر

 2با  Food Control،  103/1ت يمقاله و شاخص فور 2
 4با  Chemosphere، و 942/0ت يمقاله و شاخص فور

ت را ين شاخص فوريباالتر 854/0ت يفور مقاله و شاخص
ت مقاالت موسسه ين کل شاخص فوريانگياند. م داشته

 بوده است.  147/0کشور  يالتيقات علوم شيتحق

ن يانگيد، ميکن يم مشاهده 3 شکلطور که در  همان
قات يه موسسه تحقيت بدون احتساب نشريشاخص فور

 Iranian Journal ofکشور تحت عنوان  يالتيعلوم ش

Fisheries Sciences  ،232/0  147/0و با احتساب آن 
 باشد. يم
 

  2ريب تاثیت ضريوضع .2
تعداد استناد به مقاالت  ميبا تقس هيهر نشر ريتاث بيضر

 در هيسال گذشته بر تعداد مقاالت نشر 2در  هينشر كي
 شود.  يمحاسبه م (سال گذشته 2) ها همان سال

ه در سال يك نشرير يب تاثين ضرييمثال فرمول تع يبرا
 است: ذيلبه شرح  2015

= تعداد کل استنادها در سال  2015ر در سال يب تاثيضر
به مقاالت همان سال ها / تعداد کل  2013و  2014 يها

 2013و  2014 يه در سال هايمقاالت نشر

                                                           
2
 Impact Factor (IF) 
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 هاي داخلي تاليفي با موسسات و دانشگاه مشاركت و هم: 2شکل 

Figure 2: National Collaboration and Co-authorship 
 

 وضعيت شاخص فوریت و ضریب تاثير نشریات :4جدول 
Table 4: Immediacy Index and Impact Factor of the Journals. 

ف
دی

ر
 

 عنوان نشریه
تعداد 
 مقاالت

 درصد
شاخص 

 فوریت
 ضریب تاثير

1 Iranian Journal of Fisheries Sciences 189 95/37 045/0 393/0 

2 Journal of Applied Ichthyology 54 84/10 183/0 783/0 

3 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 12 41/2 019/0 553/0 

4 Aquaculture Research 10 01/2 202/0 606/1 

5 Cybium 7 41/1 061/0 487/0 

6 African Journa of Biotechnolgy 5 00/1 057/0 573/0 

7 Aquculture Nutrition 5 00/1 261/0 511/1 

8 Bulletin of the European Association of Fish 

Pathologists 
5 00/1 036/0 346/0 

9 Fish Physiology and Biochemistry 5 00/1 183/0 442/1 

10 Fish and Shellfish Immunology 5 00/1 593/0 025/3 

  
ميانگين شاخص  

 147/0 فوريت

ميانگين ضريب 

 804/0 تاثير

 

 
 مقایسه ميانگين شاخص فوریت با و بدون احتساب نشریه موسسه شيالت :3شکل 

Figure 3: Average of Immediacy Index Including/Exculding IJFS. 
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ن يشتريب ،شود يمشاهده م 4که در جدول يهمانطور
ب در يکشور بترت يالتيش قات علوميمقاالت موسسه تحق

با  Iranian Journal of Fisheries Sciencesات ينشر
 Journal of Applied، 393/0 ريتاث بيضرمقاله و  189

Ichthyology  و 783/0 ريتاث بيضرمقاله و  54با ،
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic 

Sciences  منتشر شده 553/0 ريتاث بيضرمقاله و  12با 
 2با   Quaternary Science Reviwesات ياست. نشر

مقاله  4با  Chemosphere،  521/4  ريتاث بيضرمقاله و 

مقاله و  2با  Food Control ، و698/3 ريتاث بيضرو 
. هستند ريتاث بيضرن يباالترداراي  388/3 ريتاث بيضر

قات علوم يمقاالت موسسه تحق ريتاث بيضرن کل يانگيم
 بوده است.  804/0کشور  يالتيش

ب ين ضريانگي، مديکن يمشاهده م 4 شکلکه در يورطهمان
 يالتيقات علوم شيه موسسه تحقير بدون احتساب نشريتاث

و  151/1، التيموسسه ش يسيه انگلينشرعنوان  باکشور 
 باشد. يم 804/0با احتساب آن 

 

 

 
 تميانگين ضریب تاثير با و بدون احتساب نشریه موسسه شيال: 4شکل 

Figure 4: Average of Impact Factor Including/Exculding IJFS 

 
 بحث

 يالتيقات علوم شيآهنگ رشد تعداد مقاالت موسسه تحق
دهد که  يز نشان مياسکوپوس ن ياطالعاتگاه يکشور در پا

رو به رشد و از آن  يروند 2011تعداد مقاالت تا سال 
و  يزادريداشته است )شهم ينزول يسال به بعد روند

ن رشد ساالنه تعداد مقاالت يانگي(. م1392همکاران، 
در  يجه پژوهشيدرصد است. نت 27/25 يموسسه راز

تعداد  يدرصد 733رشد ز يران نيا يحوزه علوم پزشک
 يها لدر فاصله سا ISI يگاه اطالعاتيدر پا يرانيمقاالت ا

 دهد ينشان ممقاله(  508) 2002و  مقاله( 61) 1992
مقاالت تعداد انتشار (. 1382، و همکاران قلعه ييرضا)

-2007 يسالها يط يد بهشتيشه يدانشگاه علوم پزشک
ن رشد در سال ياو  است هداشت يرشد صعود 1998
و  يشاهبداغ) است هبود يبه صورت جهش 2007
از کل  يدانشگاه آزاد اسالم ي. سهم علم(1388 ،شکفته

% بوده 23/2برابر با  2000کشور در سال  يدات علميتول
 ده استي% رس15/7به  2007ن رقم در سال ياست که ا

 تويانست يدات علميتول (. شتاب1389، يريوز و زاده يتق)

باالست  2009-2005 يها سالطي  رانيا پاستور
دانشگاه  يانتشارات علم(. 1390،ي)بذرافشان و مصطفو

 يريرشد چشمگ  Web of Scienceگاه يدر پا يراز
درصد برخوردار  9/36 و از نرخ رشد ساالنه است داشته

 يباً در تمامي(. تقر1388و عصاره،  يليبوده است )سه
با رشد تعداد  يو خارج يداخل يها موسسات و دانشگاه

  ي. در صورتديا ر مواجه بودهياخ يها در سال بويژهمقاالت، 
به  2011کشور از سال  يالتيقات علوم شيکه موسسه تحق
ن، از ي. عالوه بر اباشد ميداد مقاالت روبرو بعد با اُفت تع

 يسيه انگلينشره يمقاله در نشر 189مقاله، تعداد  498کلِ 
 يالتيقات علوم شيکه به خودِ موسسه تحق التيموسسه ش

 شکله در همانطوريککشور متعلق است منتشر شده است. 
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ه را در نظر ين نشرياگر تعداد مقاالت ا ،ديکن يمشاهده م 1
ر کاهش ياخ يها زان رشد مقاالت در ساليم د،يرينگ
از رشد تعداد  يگر، بخش قابل توجهيابد. به عبارت دي يم

ر مرهون انتشار مقاالت موسسه ياخ يها مقاالت در سال
 ه است.ين نشريکشور در ا يالتيقات علوم شيتحق

کشور  يالتيقات علوم شين مقاالت موسسه تحقيشتريب
ن يريش يآبها يشناس ستيز يموضوع يها ب در حوزهيبترت

مقاله  336الت با  يدرصد(، ش 09/73مقاله ) 364و شور با 
 44/60مقاله ) 301با  يدرصد(، و جانورشناس 47/67)

گاه يکه بر اساس پا  ياند. در صورت درصد( قرار گرفته
قات ين مقاالت موسسه تحقيشترياسکوپوس ب ياطالعات

 يضوعمو يها ب در حوزهيکشور بترت يالتيعلوم ش
درصد(،  64/75مقاله ) 469با  يستيو علوم ز يکشاورز

، يميوشيدرصد( و ب 70/13مقاله ) 85ست با يط زيمح
 22/8مقاله ) 51با  يمولکول يشناس ستيك و زينتژ

(. طبق 1392و همکاران،  يرزادياند )شهم درصد( بوده
در  يکه بر مقاالت منتشره پژوهشگران هند يپژوهش

 ينظر پراکندگ ازرفت، يصورت پذ  Aquacultureه ينشر
 Penaeus يموضوع يها ب حوزهيمقاالت، بترت يموضوع

monodon  مقاله،  39باWhite spot syndrome virus 

(WSSV)  مقاله و  34باLabeo rohita  مقاله  28با
(. Kumaresan et al., 2014) بودندن سهم يشتريبداراي 

به منظور  يالملل نيکه در سطح ب يگريجه پژوهش دينت
با  يپژوهش يها شيو گرا ياصل يها موضوع ييشناسا

 يمحاسبات يو معناشناس يکتابسنج يها استفاده از روش
ه و يو تجز يموضوع ي، الگوييل پنهان معنايه و تحلي)تجز
ان را در يپرورش آبز ياطالعات ( منابعياستناد ل هميتحل

د که نشان دا ،نموده بود ياسکوپوس بررس يگاه اطالعاتيپا
پرورش  يمنابع اطالعات يش موضوعياز گرا ياديبخش ز

، يولوژيزير، رشد و فيك و تکثيان مربوط به ژنتيآبز
ت آب، و بهداشت يفيه، کيست، تغذيط زيو محپرورش 

ن ين ايکند که ب ي، برآورد ميموضوع ياست. الگو
، يا سندهينو و مقاالت تك يپژوهش يها موضوع

ها و زمان ارتباط  گونه، يسندگان، موسسات پژوهشينو
ن يجه اين، نتي(. همچنNatale et al., 2012وجود دارد )

 يها موضوع نيبزرگتراز آن است که  يپژوهش حاک

 ا،يها، رسوبات اعماق در كيوتيبه پروبد يجدپژوهش 
 است. مربوطآب  هيو تصف کپارچهي يپرور يآبز ،کسيومژن

 ديجد شپژوه  يها موضوعاز  يبرخ ،ياز نظر تکامل زمان
 ستي، و اثرات زsea-lice ،سکيژنوم ك،يوتيمانند پروب

در قفس، هنوز هم در حال گسترش  يپرور يآبز يطيمح
در  يآبز مانند پرورش ها ر موضوعيساکه يدر حالاست، 

در حال کاهش  جيبتدر ايرسوبات اعماق در گو،يمانگرو و م
ان توجه است ي(. البته، شاNatale et al., 2012هستند )

قات يکه بر مقاالت موسسه تحق يپژوهش يبند دسته که
بر اساس ساختار  ،کشور صورت گرفته است يالتيعلوم ش
باشد. در  يم Web of Science يگاه اطالعاتيپا يموضوع

 يگر بر اساس ساختار موضوعيد يها که پژوهش يصورت
 ين، ساختار موضوعيساخته انجام شده است. همچن محقق

و  يرزادياسکوپوس، که پژوهش شهم يگاه اطالعاتياز پا
قات علوم ي( بر مقاالت موسسه تحق1394همکاران )

 يز با ساختار موضوعيکشور انجام شده است ن يالتيش
ن يتوان ا يمتفاوت است. لذا، نم  Web of Scienceگاه يپا

 سه نمود. يگر مقايکديبا  يها را از نظر موضوع پژوهش

ن در يريش يدر آبهاان يکه، در حوزه پرورش آبزيدر حال
 يب انجمن ملّينه پژوهش را بترتين هزيشتريل بيبرز

 4/34درصد، دولت با  6/36، با 1يو فناور يتوسعه علم
ن يدرصد تام 1/30با  يالملل نيدرصد و موسسات ب

که حالي(. در Alves and Minte-Vera, 2013اند ) نموده
مقاله  38با  يراز يساز قات واکسن و سرميموسسه تحق

ن نموده است. در يدرصد را خودش تام 34/11فقط 
درصد( توسط  36/28مقاله ) 95نه يمجموع، فقط هز

درصد( از مقاالت  66/8مقاله ) 29و  يداخل يها سازمان
، در مجموعن شده است. يتام يخارج يها توسط سازمان

قات واکسن و يدرصد از مقاالت موسسه تحق 37حدود 
 يو خارج يداخل ياه توسط سازمان يراز يساز سرم

در  ي(. پژوهش1392و همکاران،  يوسفين شده است )يتام
از آن است که از  يز حاکيران نيا يشناس يمنيحوزه ا
نه يدرصد( از هز 35/9عنوان ) 166مقاله،  1775

عنوان  29و فقط  يداخل يها ها توسط سازمان پژوهش
                                                           

1 . National Council for Scientific and 

Technological Development (CNPq) 
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 يها ها توسط سازمان نه پژوهشيدرصد( از هز 63/1)
در مجموع  ،گرين شده است. به عبارت ديامت يخارج

 يها ها توسط سازمان نه پژوهشيدرصد از هز 99/10
، همکارانو  يوسفين شده است )يتام يو خارج يداخل

در حوزه  يگرين پژوهش ديالف(. همچن 1391
 147که در مجموع دهد  يم ران نشانيا يشناس کروبيم

نجر به که م ييها نه پژوهشيدرصد( از هز 1/26مقاله )
و  يها و موسسات داخل را دانشگاه  انتشار مقاله شده

درصد(  5/18مقاله ) 104نه ياند. هز ن نمودهيتام يخارج
 6/7مقاله ) 43نه يو هز يرانيها و موسسات ا توسط دانشگاه

ن شده است يتام يز توسط موسسات خارجيدرصد( ن
که در حوزه  يب(. پژوهش 1391، همکارانو  يوسفي)

رفت نشان داد که در مجموع، يران صورت پذيا يدامپزشک
که منجر به  ييها نه پژوهشيدرصد از هز 77/12فقط 

شده است را  يرانيدانشمندان ا يانتشار مقاله از سو
ها و  درصد را دانشگاه 73/0و  يها و موسسات داخل دانشگاه

، همکارانو  يوسفياند ) ن نمودهيتام يموسسات خارج
 (.ج 1391

 ي، دانشگاه آزاد اسالميها و موسسات داخل گاهن دانشيدر ب
درصد( و دانشگاه تهران با  72/29مقاله مشترك ) 148با 

ت يدرصد(، و دانشگاه ترب 27/16مقاله مشترك ) 81
ب يدرصد( بترت 24/9مقاله مشترك ) 46مدرس با 

را با پژوهشگران موسسه  يفيتال ن مشارکت و هميشتريب
جه يبر اساس نت اند. اشتهکشور د يالتيقات علوم شيتحق

ز موسسه ي( ن1394و همکاران ) يرزاديپژوهش شهم
ن يرا در ب ين همکاريشتريکشور ب يالتيقات علوم شيتحق

ب با دانشگاه آزاد يبترت يها و موسسات داخل دانشگاه
درصد( و دانشگاه  25/37مقاله مشترك ) 231با  ياسالم

انشگاه درصد(، و د 51/14مقاله مشترك ) 90تهران با 
درصد( داشته  93/6مقاله مشترك ) 43ت مدرس با يترب

مقاله مشترك  51تهران با  يدانشگاه علوم پزشکاست. 
مقاله مشترك  36درصد( و دانشگاه تهران با  22/15)
مقاله  31با  يدرصد(، و دانشگاه آزاد اسالم 746/10)

ن مشارکت و يشتريب بيدرصد( بترت 254/9مشترك )
 يوسفياند ) داشته يپژوهشگران موسسه راز را با يفيتال هم

 رانيا پاستور تويانست سندگاني(. نو1392و همکاران، 

 علوم دانشگاه را با مقاالت فيدر تأل يمل يهمکار نيشتريب

 دانشگاه و 42 با تهران دانشگاه مقاله، 75با  تهران يپزشک

اند )بذرافشان و  داشته مقاله 35 مدرس با تيترب
 (.1390،يمصطفو

ه موسسه يت بدون احتساب نشرين شاخص فوريانگيم
 يسيه انگلينشرعنوان  باکشور  يالتيقات علوم شيتحق

 باشد. يم 147/0و با احتساب آن  232/0، التيموسسه ش
بوده  221/0 يت مقاالت موسسه رازين شاخص فوريانگيم

که تعداد  ني(. به سبب ا1392و همکاران،  يوسفياست )
 يالتيقات علوم شيموسسه تحق تاز مقاال يقابل توجه

 يسيه انگلينشرعنوان  باه خود موسسه يکشور در نشر
ن است ييت آن پايکه شاخص فور التيموسسه ش

ت تحت ين شاخص فوريانگي( منتشر شده است، م045/0)
 قرار دارد. ينيير آن قرار گرفته و در سطح نسبتاً پايتاث
کوپوس اس يگاه اطالعاتيکه بر اساس پا يجه پژوهشينت

قات ين مقاالت موسسه تحقيشتريصورت گرفته است ب
 Iranianات يب در نشريکشور به ترت يالتيعلوم ش

Journal of Fisheries Sciences  مقاله و  167با
 Journal of Applied، 260/0 ريتاث بيضر

Ichthyology  و492/0 ريتاث بيضرمقاله و  52با ،  

Turkish Journal of Fisheries and Aquatic 

Sciences  منتشر شده  229/0 ريتاث بيضرمقاله و  23با
که ي(. همانطور1394و همکاران،  يرزادياست )شهم

گاه يپا 2ات فوق در ير نشريب تاثيد ضريکن يمشاهده م
 ياديو اسکوپوس تفاوت ز  Web of Science ياطالعات

ن سبب است که هر ين تفاوت بديگر دارند. علت ايکديبا 
ات را بر ير نشريب تاثي، ضرياطالعات يها گاهيك از پاي

به  يگاه اطالعاتيکه در همان پا يياساس تعداد استنادها
 کنند. يافته است محاسبه ميات اختصاص يك از نشريهر 

قات علوم يموسسه تحقاز مقاالت  يتعداد قابل توجه چون
ه ينشرعنوان  باه خود موسسه يکشور در نشر يالتيش

ن است يير آن پايب تاثي، که ضرالتيموسسه ش يسيانگل
ت تحت ين شاخص فوريانگي( منتشر شده است، م393/0)

 قرار دارد. ينيير آن قرار گرفته و در سطح نسبتاً پايتاث

(، 03/110رغم باال بودن رشد ساالنه تعداد مقاالت ) به 
به  2011از سال موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور 
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. بوده استمقاالت مواجه  بعد همواره شاهد اُفت تعداد
درصد از رشد ساالنه تعداد مقاالت مربوط به  33حدود 

 يها باً همه موسسات و دانشگاهياست. تقر موسسه هينشر
ر ياخ يها از نظر تعداد مقاالت در سال يو خارج يداخل

قات يموسسه تحق يول ،اند داشته يصعود يهمواره روند
 دارد. ينزول يکشور روند يالتيعلوم ش

ر يشتر از سايکشور ب يالتيقات علوم شيموسسه تحق
ران موفق به يدر ا يموضوع يها و حوزه يداخل يها سازمان

در  يول ،انجام پژوهش شده است ينه برايجذب هز
ن يزان جذب و تاميل، ميالت در برزيسه با حوزه شيمقا
کشور در سطح  يالتيقات علوم شينه در موسسه تحقيهز
 رد.قرار دا ينييار پايبس

قات علوم يو پژوهشگران موسسه تحق يات علميه ياعضا
از مقاالت خود را  يکشور تعداد نسبتاً قابل توجه يالتيش

کنند.  يمنتشر م التيموسسه ش يسيه انگلينشره يدر نشر
امد متفاوت و متضاد شده است. از يپ 2ن امر باعث بروز يا

قات يت مقاالت موسسه تحقي، باعث شده تا وضعسويي
ش و يت و تعداد مقاله افزايکشور از نظر کم يالتيش علوم

 يفيت کيگر، باعث کاهش وضعيد ياز سو يول ،ابديرشد 
ن يانگين استناد به هر مقاله، ميانگيمقاالت، از جمله: م

 ر شده است.يب تاثين ضريانگيت، و ميشاخص فور
به اعضاي هيات علمي و پژوهشگران موسسه تحقيقات 

شود که مقاالت خود را  نهاد ميعلوم شيالتي کشور پيش
 Iranian Journal ofبيشتر به جاي انتشار در نشريه 

Fisheries Sciences در نشريات خارجي که داراي ،
منتشر کنند. به نويسندگان  ،ضريب تاثير باالتري هستند

مقاله  "سپاسگزاري"شود تا در قسمت  مقاالت پيشنهاد مي
جر به انتشار مقاله درج نمايند که هزينه پژوهشي که من

شده است را موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور تامين 
نموده است تا در ارزيابي بر اساس تامين هزينه پژوهش، 
موسسه جايگاه بهتري کسب نمايد. با توجه به اين که در 
اغلب موارد به مقاالتي که با همکاري پژوهشگران اروپايي 

شود،  ستناد ميبيشتر ا ،و آمريکايي نگاشته شده است
المللي و  هاي بين شود تا ميزان همکاري پيشنهاد مي

تاليفي با همتايان خارجي خود را بيشتر افزايش دهند.  هم
همواره در تمامي انتشارات و مقاالت نام موسسه تحقيقات 

علوم شيالتي کشور را فقط به يك شيوه و طبق 
دستورالعملي که از سوي مرکز فناوري اطالعات و 

درج نمايند تا  ،رساني کشاورزي تهيه شده است عاطال
هنگام جستجو و بازيابي اطالعات، بخشي از توليدات علمي 
موسسه از قلم نيفتد و تمامي انتشارات بازيابي شود. 
نويسندگان موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور حتماً نام 
موسسه را به عنوان وابستگي سازماني خود درج نمايند. 

خاصي چون، دانشجو بودن آنها يا تامين هزينه اگر موارد 
پژوهش از سازماني ديگر مطرح است، هر دو وابستگي 
سازماني را درج نمايند. اعضاي هيات علمي و پژوهشگران 

نامهاي مرکب، را فقط به يك شکل  بوِيژههمواره نام خود، 
در مقاالت و انتشارات درج کنند تا هنگام  امالءو با يك 

يابي اطالعات، بخشي از توليدات علمي آنان جستجو و باز
شود تا در پژوهشي  از قلم نيفتد. در نهايت پيشنهاد مي

هاي کمي و  ديگر، بررسي عوامل تاثيرگذار بر شاخص
کيفي توليدات علمي موسسه تحقيقات علوم شيالتي 

 Iranian Journal ofکشور و راهکارهاي ارتقاي نشريه 

Fisheries Sciences  هاي کيفي  شاخصاز نظر
 سنجي مورد بررسي قرار گيرد. علم

 

 منابع

 سنجي علم . تحليل1390بذر افشان، ا. و مصطفوي، ا.، 

 ISI پايگاه  در ايران پاستور انستيتو علم توليد سال 36

SCIE ،7-10(: 45)14. مديريت سالمت. 

. توليدات علمي دانشگاه 1389زاده، ع. و وزیري، ا.،  تقي
ميالدي بر اساس  2007تا  1990سال آزاد اسالمي از 

هاي موسسه اطالعات علمي آي اس آي.  آمار پايگاه
-90(: 49)پياپي  1رساني،  فصلنامه کتابداري و اطالع 

73. 

. 1382قلعه، ن.، سيادت، ف. و عزیزي، ف.،  رضایي
بررسي تغييرات کمي و کيفي مقاالت پزشکي ايراني 

هاي  چاپ شده در مجالت خارجي در فاصله سال
 Impactبا استفاده از شاخص  2002و  1992

Factor ،پياپي  2) 27. فصلنامه پژوهش در پزشکي( ،)
106 :)143-139. 

. بررسي توليدات 1388سهيلي، ف. و عصاره، ف.، 
علمي اعضاي هيات علمي دانشگاه رازي در نمايه 
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اي  : مطالعه2008-1992هاي  استنادي علوم طي سال
داري و علم اطالعات )مجله علوم موردي. مطالعات کتاب

 .81-110(: 4)16-1تربيتي و روانشناسي(، 

. بررسي وضعيت 1388شاهبداغي، ا. و شکفته، م.، 
انتشار و استناد به مقاالت دانشگاه علوم پزشکي شهيد 

( در ISIهاي استنادي تامسون ) نامه بهشتي در نمايه
: 130، پژوهش در پزشکي، 2007تا  1998سال هاي 

87-81. 

شهميرزادي، ط.، گيلوري، ع.، یوسفي، ا.، كوالئيان، 
گزارش نهايي پروژه  .1392ف. و بشيري، ج.، 

بررسي کمي توليدات علمي پژوهشگران تحقيقاتي: 
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي در پايگاه 

. 2011تا  1999 از سال   Web of Scienceاطالعاتي 
 103ك علمي کشاورزي. تهران: مرکز اطالعات و مدار

 ص.
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علمي موسسه تحقيقات علوم شيالتي کشور در پايگاه 
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. ب1391یوسفي، ا.، گيلوري، ع. و شهميرزادي، ط.، 
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Abstract 

In this research, indexed articles of faculty members and researchers of the Iranian Fisheries 

Research Institute (IFRI) based on qualitative and quantitative scientometric indicators in 

Web of Science database were investigated. Scientometric and citation analysis methods have 

been used to conduct the research. Findings indicated that 498 authored and co-authored 

articles indexed in this database from the beginning to 2015. 198 articles (37.95%) published 

in the Iranian Journal of Fisheries Sciences. Totally, average citation per paper 6.39, average 

citation per paper excluding self-citation 5-71, immediacy index 0.147, mean of impact factor 

0.804 and H-index were 26. Self-citation rate was about 11%. The most articles categorized in 

the field of Marine freshwater biology (364). In total, the costs of 40.57% of articles are 

provided by national and international organizations. Of this amount, 31.73% belong to 

domestic organizations and 8.84% belong to foreign organization.  The researchers of the 

IFRI had the most international collaboration and co-authorship with their counterparts from 

Malaysia (64 articles), USA (27 articles) and South Korea (15 articles) respectively. Among 

the 20 most cited papers, only 6 authored by the researchers of IFRI as first/coressponding 

author. The great number of the faculty members and researchers of IFRI has been published 

in Iranian Journal of Fisheries Sciences. This leads to two outcomes is contradictory. On the 

one hand, led to the publication status and number of articles increased in terms of quantity 

grow; But, on the other hand, reduces the quality status of articles, including average citation 

per paper, the mean of immediacy index, and the mean of impact factor. 

Keywords: Iranian Fisheries Research Institute, Citation analysis, Web of Science, Articles, 

Scientometrics 
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