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 چکیده

نویسندگی در مجالت داخلی ایران در حوزه فناوری نانو است. روش پژوهش حاضر هدف پژوهش حاضر مطالعه هم

ت تمامی مقاالت و نویسندگان مقاال شامل جامعه پژوهشسنجی انجام شده است. توصیفی تحلیلی است و با رویکرد علم

نویسنده در  1646عنوان مقاله با  904 شامل مجموع در که نانو فناوری منتشر شده در داخل ایران در حوزه مجله 12

استفاده شده و ها برای تحلیل داده اجتماعیهای از تحلیل شبکه. است (2005 -2013) 1392تا  1384بازه زمانی 

 نتای افزار یو سینویسندگی از نرمهمشبکه  تحلیلو در افزار راور ماتریس نرم از نویسندگیهای همماتریس برای تهیه

د که روند رشد مقاالت و نویسندگان از یک رابطه نمایی مثبت ندهمی نشانهای یافتهاست. شده و نت دراو استفاده 

کند و بیشترین الگوی نویسندگی مورد استفاده در تولید این مقاالت الگوی دونویسندگی است و میانگین می تبعیت

نویسندگی مقاالت مجالت داخلی ایران نقش نویسنده در تشکیل شبکه هم 1646. است نویسنده سهتعداد نویسندگان 

اسری ، صلواتی نیاند. این بررسی نشان داد که منافینویسنده دارای نقش تأثیرگذاری بوده 228اند که از این میان داشته

مرکزیت رتبه، منافی،  اند. درترتیب رتبه اول تا سوم را در فراوانی مقاالت به خود اختصاص دادهو صادق حسنی به

به  ترکطور مشباشند. رتبه اول در مرکزیت نزدیکی بهمی ترتیب رتبه اول تا سوم را داراصلواتی نیاسری و بدیعی به

ترتیب هب نخست و کوکبی و صراف مأموریدر رتبه  است و در مرکزیت بینابینی، منافیاختصاص یافته  منافی و کوکبی

دین ب. انددوم و سوم قرار دارند. مقاالت حوزه مورد بررسی با همکاری نویسندگان ضعیف و قوی تولید شدههای در رتبه

وانی با نویسندگان ضعیف و دارای کمترین تولید در ارتباط بوده و معنی که نویسندگان قوی و دارای بیشترین فرا

 همکاری دارند. 

 سنجی.نویسندگی، تحلیل شبکه، مجالت ایرانی، علمفناوری نانو، شبکه هم :هاواژه کلید
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 مقدمه -1

یگاه جاامروزه عبارت تولید علم در ادبیات کشور، 

که نهضت تولید علم و  ایگونهبه ،ای پیدا کردهویژه

ان و گذارسیاستافزاری، ذهن تمام جنبش نرم

ریزان امور علمی و پژوهشی کشور را به خود برنامه

های مشغول کرده و در همه مستندات علمی و برنامه

آرمانی کشور، ارتقای های انداز و افقتوسعه و سند چشم

گذاری از جایگاه نخست علمی هدفتولید علم و احر

 [. 1] شده است

ترین و معتبرترین شاخص تولید علم، معقول

 شودمی سنجش رتبه و جایگاه علمی کشورها محسوب

و تعداد مقاالت علمی معتبر منتشر شده در نشریات 

ل از ه نقبآید. می علمی نیز معیار تولید علم به حساب

ایران از نظر ، [2] خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران

رتبه هفتم را در  ر زمینه تولید علم در حوزه نانورشد د

مباحث  نظراز دست آورده است، اما سطح جهان به

مشخص نیست که وضعیت همکاری علمی  1سنجیعلم

بین تولیدکنندگان تولیدات علمی داخلی این حوزه 

ویژه مقاالت مجالت داخلی به چه صورت است. به

ه نامشخص بودن رابطه بین همچنین با توجه ب

ی، نویسندگنویسندگان و تعداد مقاالت و میانگین هم

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی تولید علم داخلی 

ایران در حوزه فناوری نانو با توجه به مقاالت منتشر 

صورت به  در نشریات داخلی بپردازد تا به این شده

 وزشسسات آمو مؤها نویسندگان، دانشگاه بندیرتبه

 ها دست یابد. عالی و سازمان

از آنجا که در دنیای امروزی، برخالف شرایط 

 تفکری نیاز اسگذشته، بیش از پیش به همکاری و هم

 و این امر در زمینه پژوهش و تولید علم نیز مشاهده

شود تا می شود، بنابراین در این پژوهش تالشمی

 ،یررسهای مورد بگذار در سالنویسندگان مهم و تأثیر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scientometrics 

2. Co – Authorship  

ها و روابط بین آن 2نویسندگیمعرفی و نقشه هم

 ترسیم شود. 

در زمینه تولید علم نانو در  بسیاریهای پژوهش

اما هیچ  ،ی گوناگون و حتی ایران انجام شدهکشورها

پژوهشی وضعیت تولید علم داخلی ایران را در این 

ی هایپژوهش ،عبارت دیگراست. به نکردهبررسی  ،حوزه

 ،ایران در حوزه نانو صورت گرفتهنه تولید علم که در زمی

ه ک خارجی استنادیهای تولیدات علمی ایران در پایگاه

را  است همان تولید علم خارجی ایران در حوزه نانو

اند و از تولیدات علمی داخلی که مورد بررسی قرار داده

 . اندپوشی کردهشوند، چشممی در ایران منتشر

تواند نگرشی را از درون می نتایج پژوهش حاضر

ساختار اجتماعی جامعه پژوهشی حوزه نانو فراهم آورد. 

سازد کدام نویسندگان همکار می به عبارت دیگر، آشکار

ارتباط علمی در شبکه دارای نقش مرکزی  فرآینددر 

هستند. این موضوع به نوبه خود یک رشته ابزار مفید 

های وهشپژ ویژهبهبررسی الگوهای پژوهشی و  برای

توان پیوستگی، می کند. همچنینمی مشترک را فراهم

شور را ک پژوهشگرانوابستگی متقابل و پیوندهای میان 

  در حوزه نانو نشان داد. ی دیگرکشورها پژوهشگرانبا 

 شناسی پژوهشروش -2

ا و ب است ی و کاربردیتوصیفپژوهش حاضر از نوع 

 _صیفی استفاده از آمار توبا سنجی و رویکرد علم

اجتماعی انجام شده های تحلیل شبکه فن استنباطی و

است. جامعه پژوهش حاضر را تمامی مقاالت و 

منتشر شده در داخل ایران  مجالتنویسندگان مقاالت 

عنوان  دهدهد که از این بین می در حوزه نانو تشکیل

عنوان نشریه  نهپژوهشی ) -نشریه دارای رتبه علمی 

اقد عنوان نشریه ف دوریه فارسی( و عنوان نش یکالتین و 

 1646عنوان مقاله با  904رتبه هستند. در مجموع، 

 -2013) 1392تا  1384در بازه زمانی  3نویسنده

شگرانی  .3 سترا تمامی پژوه شریات مورد کم یک مدرک در هکه د ر یک از ن

 شود. شامل می ،اندبررسی منتشر کرده
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عنوان نشریه مورد بررسی قرار گرفتند )جدول  12 کلاز 

ای (. در انجام این پژوهش از بررسی مقاالت ترجمه1

مطالعه تولیدات علمی  نظر شده و دلیل این امر نیزصرف

 12داخلی ایران بوده است نه تولیدات علمی خارجی. از 

عنوان نشریه به زبان انگلیسی و  نهنشریه مورد مطالعه 

 . هستندعنوان نشریه به زبان فارسی  سه

  عناوین مجالت داخلی ایران در حوزه فناوری نانو -1جدول

 مجلهعنوان  ردیف

1 International Nanoscience and 

Nanotechnology (IJNN) 

2 International Nano Letters (INL) 

3 Journal of Nanostructure in Chemistry 

(JNSC) 

4 International Journal Of Nano Dimention 

(IJND) 

5 International journal of bio-inorganic hybrid 

nanomaterials (IJBIHN) 

6 Nanomedicine journal (NMJ) 

7 Transport Phenomena in Nano and Micro 

Scales (TPNMS) 

8 Journal of Ultrafine Grained and 

Nanostructured Materials 

9 Journal of Nanostructures (JNS) 

 ماهنامه فناوری نانو 10

 فضای نانو 11

 نانو مواد 12

 

 این پژوهش، در موردنیازهای آوری دادهبرای جمع

جوی نشریات ورا در قسمت جست «نانو»ابتدا واژه 

سایت و وب نورمگز، دیایایران، اس مگهای پایگاه

ز ا فهرستیو  ستاد ویژه توسعه فناوری نانو وارد کرده

ه ک هن در حوزه فناوری نانو تهیه شدنشریات داخلی ایرا

. با مراجعه به اصل مقاالت از ه استنشریه بود 12شامل 

های طریق آرشیو الکترونیکی نشریات مورد بررسی، داده

 ،مربوط به هدف اول پژوهش که شامل تعداد مقاالت

نویسندگی و وابستگی تعداد نویسندگان، الگوهای هم

 هآوری شدباشد، جمعمی سازمانی نویسنده اول هر مقاله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ravar Matrix  

2. Ucinet  

مجالت ایرانی حوزه  ،ن شدبیا طور که. هماناست

 وند.شمی فناوری نانو به زبان فارسی یا التین منتشر

منظور امکان تجزیه و تحلیل نشریات التین و فارسی به

به یک ها فایل داده باید مورد استفاده،های رافزادر نرم

 در این نشریاتغالب زبان واحد باشد و از آنجایی که زبان 

یه عنوان نشر سه، نام نویسندگان زبان انگلیسی بوده

عات اطالبرگردانده شده است.  خط التینفارسی زبان به 

تعداد مقاالت  مبنایافزار اکسل بروری شده در نرمآگرد

 و هو نویسندگان از هر نشریه به تفکیک سال ذخیره شد

و فرمول  با استفاده از آمار توصیفیها تحلیل داده

محاسبه ضریب همکاری نویسندگی و میانگین همکاری 

های بررسی ماتریس .ه استنویسندگی انجام گردید

انجام  1افزار راور ماتریسنویسندگی با استفاده از نرممه

 نویسندگی مقاالت نشریاتشده و برای تحلیل شبکه هم

یعنی  ؛و بسته مکمل آن 6نسخه  2نتای سیافزار یواز نرم

 است.  استفاده گردیده 3دراو نت

 هاتجزیه و تحلیل داده -3

 پژوهشگران یعلم داتیتول رشد روند (1)در نمودار 

 در نانو یفناور حوزه در رانیا یداخل مجالت مقاالت

 به نمایش گذاشته شده است. 1384-1392 یزمان بازه

 

 
روند رشد تولیدات علمی مجالت داخلی ایران  -1نمودار 

 1384-1392های ناوری نانو بین سالدر حوزه ف

3.Netdraw  
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 درد که ندهمی گردآوری شده نشانهای داده

مقاله فارسی و  904، تعداد 1392تا  1384های سال

انگلیسی در نشریات علمی مجالت داخلی ایران در 

حوزه فناوری نانو به چاپ رسیده است. همانگونه که در 

قاالت شود، روند رشد انتشار ممی مشاهده (1) نمودار

در مجالت این حوزه از یک رابطه نمایی برخوردار است، 

 1384مورد در سال  16به طوری که تعداد مقاالت از 

است. در  یافتهافزایش  1392مورد در سال  289به 

های ، تعداد مقاالت از سال1387و  1385های سال

( بیشتر است. در تابع نمودار 1388و  1386) آناز  پس

1، e  ست. اگر آن را به توان نمای ا 718271/2برابر با

شود می حاصل 408/1عدد  ،برسانیم 342/0یعنی  تابع؛

که برابر با ضریب رشد تعداد مقاالت هر سال نسبت به 

از آن است. به عبارتی، تعداد مقاالت تولیدی  پیشسال 

برابر تعداد مقاالت تولید شده در سال  408/1هر سال 

 از خود است.  پیش

روند رشد نویسندگان مقاالت  (،2)دار در نمو

مجالت داخلی ایران در حوزه فناوری نانو در بازه زمانی 

 نمایش داده شده است. 1392-1384

 

 
روند رشد تعداد نویسندگان مجالت داخلی  -2نمودار 

 1384-1392های ایران در حوزه فناوری نانو بین سال

ت دهد که مقاالت مجالمی پژوهش نشانهای یافته

 1646داخلی ایران در حوزه فناوری نانو با مشارکت 

، روند رشد (2)نمودار  بنابراند. نویسنده نگارش شده

ه از یک رابط تعداد نویسندگان در مجالت این حوزه نیز

مورد  43و تعداد نویسندگان از  نمایی برخوردار است

افزایش  1392مورد در سال  677به  1384در سال 

 مشاهدهاین نمودار  طور که دره هماناست. البت یافته

رشد نویسندگان نسبت به ها شود در برخی از سالمی

که در سال طوریپیش از آن دارای کاهش بوده، بهسال 

 1392نویسنده در سال  677نویسنده به  706از  1391

جا نیز ضریب رشد تعداد کاهش پیدا کرده است. در این

ان نمای به تو یکی لگاریتم طبیع مبناینویسندگان بر

یب ( محاسبه و این ضر342/0 ،تابع حاصل )یعنی

عبارتی، تعداد نویسندگان است. به 407/1حدودا برابر با 

از  پیشبرابر تعداد نویسندگان در سال  407/1هر سال 

 است. آن

ای بین تعداد نویسندگان و تعداد مقاالت رابطه

ازه زمانی مجالت داخلی ایران در حوزه فناوری نانو در ب

 نمایش داده شده است. (3) در نمودار 1392-1384

 

 
بررسی رابطه میان تعداد نویسندگان و تعداد  -3نمودار 

 مقاالت مجالت داخلی ایران در حوزه فناوری نانو 

 1384-1392های بین سال

دهد بین تعداد نشان می (3)گونه که نمودار همان

ی مختلف هانویسندگان و تعداد مقاالت طی سال

درصد( رابطه خطی مثبت وجود دارد. بر  94) بیشترین

 است؛ 3685/0ضریب تابع خطی، ضریب رشد  مبنای

سوم مقاله افزوده شدن هر نویسنده، حدود یک یعنی با

عبارتی هر سه نفر یک مقاله(. با توجه شود )بهاضافه می

توان نتیجه است، می 94/0اینکه مجذور رگرسیون به 

 چهار درصد از موارد صدقاین قاعده برای نودو گرفت که

 کند و عامل دیگری در این قاعده دخیل نبوده است.می
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نوع رابطه بین رشد نویسندگان و میانگین یک 

نویسندگی در مقاالت مجالت داخلی ایران در حوزه هم

 نمایش داده شده است. (4)فناوری نانو در نمودار 

عداد نویسندگان تابتدا میانگین  ،این منظور برای

 ه استمختلف به دست آمدهای ازای هر مقاله در سالبه

 (. 2عداد نویسندگان بررسی شود )جدول تا رابطه آن با ت

دهد، می نشان این جدولهای که داده گونههمان

های ازای هر مقاله طی سالبه نویسندگانمیانگین تعداد 

 ردیعنی به طور کلی  ؛است سه، مقدار 1392-1384

ازای هر مقاله سه نویسنده مورد بررسی بههای سال

ازای هر مقاله وجود داشته است. تعداد نویسندگان به

مختلف دارای مقدار ثابتی نیست و تا سال های در سال

دهد. می تقریباً یک روند رشد صعودی را نشان 1391

این روند رشد حالت نزولی پیدا کرده  1392در سال  اما

 است.

 1392 تا 1384یهاسال بین مقاالت به نویسندگان تعداد نسبت -2جدول 

 کل 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 3 3/2 3/3 3/3 3 3/3 5/3 8/2 8/2 6/2 نسبت تعداد نویسندگان به مقاالت

 

 

 
 1384-1392 هایبین سال رابطه بین میانگین تعداد نویسندگان هر مقاله با رشد تعداد نویسندگان -4نمودار

، بین شودمی مشاهده (4)که در نمودار  گونههمان

میانگین تعداد نویسندگان هر مقاله با رشد تعداد 

 نویسندگان ارتباط بسیار کمی وجود دارد تا حدی که

اطی بین این دو متغیر وجود توان گفت هیچ ارتبمی

ین دلیل که، ضریب رشد خطی میانگین ندارد، به ا

است  0033/0حدود در اد نویسندگان به مقاالت تعد

 .شودمحسوب می ناچیزی بسیار که مقدار

، سهم الگوهای مختلف نویسندگی در (5)در نمودار 

تولید مقاالت مجالت داخلی ایران در حوزه فناوری نانو 

قابل مشاهده است.  1392تا  1384های در سال

با ی گبیشترین سهم تولید متعلق به الگوی دونویسند

مقاله از  113با  1392است که در سال  مقاله 274

های مورد طی سال شده،مقاله تولید 904مجموع 

بررسی به اوج خود رسیده است. همچنین الگوی 

مقاله و الگوی چهارنویسندگی با  270نویسندگی با سه

د سهم را در تولیمقاله، به ترتیب دومین و سومین  156

 . اندمقاالت داشته
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دهد، میانگین می پژوهش همچنین نشانهای هیافت

میزان ضریب همکاری گروهی نویسندگان در تألیف 

مقاالت مجالت داخلی ایران در حوزه فناوری نانو طی 

 از روند رشد ثابتی تبعیت 1392تا  1384های سال

ای رشد متفاوتی مختلف دارهای کند و در سالنمی

 مشاهده (6)که در نمودار  گونهبوده است، همان

 1392شود بیشترین ضریب همکاری در سال می

دهنده سطح مطلوبی از همکاری است که نشان (53/0)

 است. 

 

 
 سهم الگوهای مختلف نویسندگی در تولید مقاالت مجالت داخلی ایران در حوزه فناوری نانو  -5نمودار 

 1384-1392های بین سال

 مورد بررسیهای ضریب کلی همکاری در سال

دهد نویسندگان می این مقدار نشان است که (43/0)

مجالت مورد بررسی، گرایش متوسطی به تولید آثار 

 مشترک دارند.

 

 
روند ضریب همکاری در مقاالت مجالت داخلی  -6نمودار 

 1384-1392های ایران در حوزه فناوری نانو بین سال

و مؤسسات علمی و ها پر تولیدترین دانشگاه

ولید علم داخلی ایران در حوزه فناوری پژوهشی در ت

نمایش  (3)در جدول  1384-1392نانو در بازه زمانی 

 ده است. شداده 

مؤسسه در تولید علم  230دهد مینتایج نشان 

اند که داخلی ایران در حوزه فناوری نانو همکاری داشته

 9تر از نظر تعداد مقاالت با حد آستانه سازمان فعال 25

 904نشان داده شده است. از مجموع ( 3در جدول )

مقاله، وابستگی سازمانی  875مقاله بررسی شده، در 

مقاله  508نویسندگان ذکر شده است که از آن میان 

( بیان شده، تولید 3سازمانی که در جدول ) 25توسط 

شده؛ یعنی در حدود دوسوم مقاالت با مشارکت این 

دانشگاه » ،(3بوده است. با توجه به جدول )ها سازمان

، «پژوهشگاه مواد و انرژی»و « دانشگاه تهران»، «کاشان

در تولید مقاالت این حوزه  ترتیب بیشترین سهم رابه

 اند. داشته
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 مختلف در تولیدات علمی داخلی ایران در حوزه فناوری نانو های سهم مؤسسات و سازمان -3جدول 

 1384-1392های بین سال

 ردیف وابستگی سازمانی نویسندگان تعداد مقاالت فیرد زمانی نویسندگانوابستگی سا تعداد مقاالت

 1 دانشگاه کاشان 57 14 دانشگاه فردوسی مشهد 16

 2 دانشگاه تهران 52 15 دانشگاه شیراز 13

 3 پژوهشگاه مواد و انرژی 37 16 پژوهشگاه صنعت نفت 13

 4 دانشگاه آزاد تهران 30 17 دانشگاه آزاد تنکابن 11

 5 دانشگاه علم و صنعت ایران 29 18 دانشگاه سمنان 11

 6 دانشگاه تربیت مدرس 28 19 دانشگاه پیام نور 10

 7 دودانشگاه آزاد شاهر 27 20 دانشگاه سیستان و بلوچستان 10

 8 دانشگاه صنعتی شریف 22 21 دانشگاه شهرکرد 10

 9 ت تهراندانشگاه علوم و تحقیقا 22 22 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 10

 10 دانشگاه آزاد تهران شمال 19 23 دانشگاه الزهرا 9

 11 دانشگاه تبریز 19 24 دانشگاه امام حسین 9

 12 دانشگاه آزاد ورامین 19 25 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 9

 13 دانشگاه امیر کبیر 17   

 جمع مقاالت   508

 

ال ان فعنویسندگی نویسندگهمهای ساختار شبکه

در مقاالت مجالت داخلی ایران حوزه فناوری نانو از سال 

نیز مورد بررسی قرار گرفت. ساختار  1392تا  1384

نویسندگی در مجالت داخلی در حوزه همهای شبکه

 نمایش داده شده است. (1) تصویردر  فناوری نانو ایران

 

 
 1384-1392های یران در حوزه فناوری نانو بین سالنویسندگی مجالت داخلی اشمای کلی از شبکه هم -1تصویر 

 نمایانگرها از دایره یکدر این تصویر، هر 

ها نویسندگان مقاالت و خطوط، نحوه رابطه بین آن

شود، شبکه مشاهده میگونه که است. همان

کوچک و بزرگ های نویسندگی این مجالت از شبکههم

 بسیاری تشکیل شده است. 

 نویسندگی مجالتل بهتر شبکه هممنظور تحلیبه

مورد های داخلی ایران در حوزه فناوری نانو در سال

نویسنده تأثیرگذار که دارای مرکزیت  228بررسی، 
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شناسایی و نقشه  ،اندبینابینی غیر از صفر بوده

( قابل 2نویسندگی آنان ترسیم شده و در تصویر )هم

عداد مشاهده است. این تصویر از دو خوشه بزرگ و ت

 کوچک و پراکنده تشکیل شده استهای زیادی خوشه

دلیل شلوغ بودن شبکه، اسامی نویسندگان نشان ه)ب

 .داده نشده است(

 
 1384-1392های تأثیرگذار در حوزه فناوری نانو ایران بین سال نویسنده 228نویسندگی شمای کلی از شبکه هم -2تصویر 

یت هر فرد در جدول فراوانی مقاالت و مقادیر مرکز

 هنویسندگی حوزه مورد بررسی ترسیم شدشبکه هم

های سنجه نظررتبه برتر از  ده(، 4. در جدول )است

 مرکزیت و فراوانی مقاالت آورده شده است.

 مرکزیتهای فراوانی مقاالت و سنجه نظرنویسندگان دارای بیشترین همکاری از  -4 جدول

 مرکزیت رتبه م نویسندهنا فراوانی مقاالت نام نویسنده ردیف

1 S. A. Manafi 18 S. A. manafi 19 

2 M. Salavati Niasari 15 M. Salavati Niasari 17 

 Alireza Badiei 14 13 صدیقه صادق حسنی 3

 Mahboubeh Dolatyari 13 10 علیرضا بدیعی 4

 Abdolali Alemi 12 8 علی نعمتی 5

 Sang Woo Joo 12 8 جواد صفری 6

 Akbar Bakhtiari 11 7 دسی محمدی زیارانیق 7

8 M. R. Vaezi 7 Sedigheh Sadegh Hasani 9 

9 Mirabdullah Sajadi 7 Gasheikhzadeh 8 

10 A. Behnamghader 6 8 میرحسن حسینی 

 مرکزیت بینابینی نام نویسنده مرکزیت نزدیکی نام نویسنده ردیف

1 S. A. Manafi 77/0 S. A. Manafi 667/1057 

2 M. Kokabi 77/0 M. Kokabi 714 

3 I. Mobasherpour 76/0 R. Sarraf Mamoory 700 

4 M. R. Rahimpour 76/0 M. Mohammadi 484 

5 Mehdi Mousavi 76/0 M. Masteri Farahani 450 

6 R. Sarraf Mamoory 76/0 M. R. Rahimpour 403 

7 M. Almasi Kashi 76/0 F. Salimi 376 

8 S. H. Badiee 76/0 Mehdi Mousavi 376 

9 M. Mohammadi 76/0 M. R. Vaezi 340 

10 M. Salavati Niasari 75/0 Z. Zarnegar 336 
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 سنجه مرکزیت رتبه مبناینویسندگی برشمای کلی از شبکه هم -3تصویر

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل مرکزیت 

( و تصویر 4سی و طبق جدول )رتبه در مجالت مورد برر

به با مرکزیت رت (، منافی، صلواتی نیاسری و بدیعی3)

و سوم را در  ، دوماولهای ترتیب رتبهبه 14و  17، 19

 اند.مرکزیت رتبه به دست آورده

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مرکزیت نزدیکی 

ر مجالت مورد بررسی نشان داده شده که منافی و د

طور مشترک ، به77/0با میزان مرکزیت  کوکبی

 اند. باالترین مرکزیت نزدیکی را به خود اختصاص داده

 مجالت رنتایج حاصل از تحلیل مرکزیت بینابینی د

با میزان مرکزیت  مورد بررسی نشان داد که منافی

و صراف  کوکبی، در رتبه اول و 667/1057بینابینی 

 و 714 با میزان مرکزیت بینابینیترتیب به مأموری

 دوم و سوم قرار دارند. های در رتبه ،700

چه افرادی در حفظ پیوستگی ساختار شبکه  -4

 اند؟یسندگی نقش داشتهنوهم

ه در حفظ مربوط به افرادی کهای داده برای تحلیل

 نویسندگی این حوزه نقشپیوستگی ساختار شبکه هم

(، به بررسی دو خوشه بزرگ 5( و )4) هایویردارند تص

 هطور ک. هماناندنویسندگی پرداختهو اصلی شبکه هم

وشه و از طریق با اتصال دو خ شود، کوکبیمی مشاهده

ی را ترخوشه بزرگ ،همکاری با منافی و صراف مأموری

عبارت دیگر وی در ارتباط در شبکه ایجاد کرده است. به

 ستگی این دو خوشه، نقش پل را دارید. و پیو

 



 هیافتر تألیفی در حوزه نانو فناوری ایرانبررسی روند تولیدات علمی و تحلیل ساختار شبکه هم

 

60 

 
 خوشه بزرگ شبکه با پل بودن کوکبی نخستینشمای کلی از  -4تصویر 

 
شمای کلی از دومین خوشه بزرگ شبکه با پل بودن سجادی -5تصویر 

انی مقاالت، مرکزیت رتبه، همچنین رابطه بین فراو

نویسنده  228بوناسیک یا مرکزیت بتای مثبت و منفی 

مورد بررسی قرار گرفته و نمودار همبستگی آنان رسم 

 (.9و  8، 7شده است )نمودارهای 

 

 
بررسی رابطه بین فراوانی مقاالت نویسندگان  -7نمودار 

 و مرکزیت بتای مثبت آنان

، ضریب رشد دهدمینشان ها نتایج حاصل از یافته

 0143/0خطی فراوانی مقاالت به بتای مثبت حدود 

شود، به عبارت می است که مقدار ناچیزی را شامل

رابطه خطی معناداری بین فراوانی مقاالت  ،دیگر

نویسندگان و مرکزیت بتای مثبت آنان وجود ندارد و 

 دهد. می عدم همبستگی را بین این متغیرها نشان

شود بین می مشاهده (8نمودار ) طور که درهمان

فراوانی مقاالت نویسندگان و مرکزیت بتای منفی آنان 

 اینکه مجذور. با توجه به رابطه خطی مثبتی وجود دارد

این توان نتیجه گرفت که است، می 60/0رگرسیون 

کند و می قاعده برای شصت درصد از موارد صدق

 .تندهس همبستگی درصد 60متغیرها دارای حداکثر 
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بررسی رابطه بین فراوانی مقاالت نویسندگان  -8نمودار 

 و مرکزیت بتای منفی آنان

دهنده نوع رابطه بین فراوانی (، نشان9نمودار )

. است مقاالت نویسندگان و مرکزیت رتبه آنان

ی با تب، رابطه خطی مثشودمی گونه که مشاهدههمان

جود درصد بین این دو متغیر و 52مجذور رگرسیون 

 درصد از موارد صدق 52و این همبستگی در  دارد

با افزایش تعداد مقاالت هر  ،کند. به عبارت دیگرمی

 رود.می نویسنده، رتبه وی نیز باالتر

 

 
بررسی رابطه بین فراوانی مقاالت نویسندگان و  -9نمودار 

 مرکزیت رتبه آنان

 گیریو نتیجه بندیجمع. 5

 که «بزرگ وچک، علمک علم» کتاب ، در[3] پرایس

 هک کندمی نشاناست، خاطر در علم اطالعات پایه اثری

شود. می برابر دو سال پانزده هر علمیهای مقاله تعداد

 عامل یک به تنها تواننمی رشدی را میزان چنین

 شیبخ رشد این که گرفت نتیجه توانمی و داد نسبت

دست آمده نیز بررسی نتایج به. است ماهیت علم از

دهد که روند تولیدات علمی داخلی ایران در می شانن

حوزه فناوری نانو از یک رابطه نمایی و رشد صعودی 

ای که تعداد مقاالت از گونهبرخوردار بوده است. به

 1392عنوان در سال  289به  1384عنوان در سال 16

راز دارای فها است. البته در بعضی از سال یافتهافزایش 

توان از جمله دالیل کاهش این می کهو فرودهایی است 

در مورد  1385نسبت به سال  1386رشد را در سال 

 مقاالتنشریه فناوری نانو دانست که هیچ آرشیوی از 

و همچنین  هدست نیامدبه 1386این نشریه در سال 

در  22از شماره  پستوقف در نشر نشریه فضای نانو 

سال  از دالیل کاهش رشد مقاله در این 1388سال 

 از خود است.  پیشنسبت به سال 

 سو با نتایج پژوهش عابدینتایج این پژوهش هم

حوزه فنی و در [ 5]و اسدی و ثقفی  [4] خوارسگانی

شناسی، [ در حوزه سم6]فرد مهندسی، پاپی و نوشین

در حوزه پزشکی و مختاری و  [7]دوالنی و همکاران 

 .است در حوزه نانو [8]مرادی 

دهد که مقاالت مجالت می نشان نتایج همچنین

 1646داخلی ایران در حوزه فناوری نانو با مشارکت 

، در هااین یافته مبنایاند. برنویسنده نگارش شده

تعداد نویسندگان به  ،1392و  1388، 1386های سال

دارای کاهش بوده که البته این کاهش  پیشنسبت سال 

ائه شده به دالیل ار 1388و  1386های در مورد سال

و در مورد سال  است قابل توجیه نخست پرسشدر 

توان تمایل نویسندگان به تولید مقاالت می 1392

انفرادی و یا با همکاری نویسندگان کمتر را دالیل این 

امر شمرد. اما در کل تعداد نویسندگان در مجالت این 

 طورییک رابطه نمایی برخوردار است، بهحوزه نیز از 

مورد  677به  1384مورد در سال  43از  که این تعداد

 است. یافتهافزایش  1392در سال 

 یک رابطه خطی مثبت نمایانگردست آمده نتایج به

میان تعداد نویسندگان و تعداد مقاالت است. به بیانی 

دیگر، با افزایش تعداد نویسندگان، تعداد مقاالت نیز 
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ده فزوا پژوهش باهای یافته مبناییابد. بر می افزایش

 شودسوم مقاله اضافه میشدن هر نویسنده، حدود یک

)به عبارتی هر سه نفر یک مقاله(. این امر حاکی از آن 

است که پژوهشگران این حوزه از مزایای همکاری علمی 

مشارکتی آنان به افزایش  هایپژوهشآگاهی دارند و 

طور شده و همکاری بهمنجر در تولید کلی مقاالت 

ال رشد است. همچنان که گودلین چشمگیری در ح

نیز معتقدند که همبستگی بسیار  [10] و ذاکرمن[ 9]

 قوی بین همکاری علمی و تولید مقاله وجود دارد.

 نویسندگی که برابر با مقداربا توجه به میانگین هم

های طور کلی در سالتوان ادعا کرد که بهمی است سه

ه وجود دارد. مورد بررسی به ازای هر مقاله سه نویسند

وند یک ر نویسندگی در مقاالت مورد بررسی، تقریباًهم

های مذکور داشته است و تنها در صعودی را در سال

شاهد کاهش چشمگیری در نسبت تعداد  1392سال 

لید مر توایم که دلیل این انویسندگان به مقاالت بوده

نویسندگی بیشتری نسبت به مقاالت انفرادی و یا دو

. بنابراین در پاسخ به پرسش چهارم است بلقهای سال

توان گفت با توجه به اینکه، ضریب رشد می پژوهش،

د حدودر خطی میانگین تعداد نویسندگان به مقاالت 

ین است بین تعداد نویسندگان و میانگ 0033/0

 نویسندگی ارتباط بسیار کمی وجود دارد.هم

های از پژوهش درصد 5/88 که هنتایج نشان داد

صورت درصد به 5/11صورت مشارکتی و جام شده بهان

ی مشارکتهای نویسندگی بوده است. اگرچه پژوهشتک

انفرادی نیز وجود دارد که در های اند، اما پژوهشغالب

ت. به هرحال بوده اسهم دارای رشد   هابعضی از سال

توان اذعان داشت می دست آمدهبا توجه به نتایج به

ل تألیفی تمایاز علوم به پدیده هم پژوهشگران این حوزه

موضوعی همانند های بیشتری دارند که البته در حوزه

به ها و پژوهش هافناوری نانو که برای انجام دادن طرح

کالن و های و امکانات آزمایشگاهی، بودجه هامواد، ابزار

تعداد زیادی پژوهشگر نیاز است، مشارکت گروهی 

علوم، از جمله فنی و های ضرورت دارد. در اغلب حوزه

پژوهشی حالتی کاربردی دارند که های مهندسی، طرح

امکانات زیادی نیاز دارد، از ها به موفقیت در اجرای آن

توان اظهار داشت که همکاری گروهی از می رواین

پژوهشی در این های ضروریات پیشرفت و توسعه طرح

 ؛ست. از طرفی مشارکت در انجام پژوهشهاحوزه

و فنون و ایجاد  هاراکت و تسهیم دانش، مهارتش

ای از روابط علمی میان دانشمندان و پژوهشگران شبکه

ه داشت را با خود به همراه دارد که مزایا و فوایدی را در بر

و ها متفاوت به خلق ایدههای و برخورد اندیشه

  شود.میمنجر  متفاوت و نوهای نظریه

 هایهش همسو با یافتهپژوهای در این رابطه، یافته

اسدی ، [12] حیدری و صفوی، [11] حیاتی و دیدگاه

و  [4] و عابدی خوارسگانی [13] و همکاران

مختلف علوم های در حوزه[ 14]مقدم و مبلغی گلینی

 است. 

پژوهش، میانگین میزان ضریب همکاری های یافته

گروهی نویسندگان در تألیف مقاالت مجالت داخلی 

 تا 1384های زه فناوری نانو طی سالایران در حو

دهد، بنابراین، این مقدار می نشان 43/0را  1392

کننده سطح متوسطی از همکاری است. همچنین بیان

مربوط  1392به سال  53/0بیشترین ضریب همکاری با 

 .است

 «دانشگاه کاشان»دهد که می نتایج همچنین نشان

و « ندانشگاه تهرا»در رتبه نخست قرار دارد. 

بعدی قرار ی هانیز در رتبه «پژوهشگاه مواد و انرژی»

ای هنامه تعیین اعتبار نشریهآیین به با توجهدارند. 

ای ای که توسط نهاد یا مؤسسه، نشریه[15] علمی

الت هر از مقا چهل درصدتواند می شود،می منتشر

مسئول و سردبیر خود شماره را به دبیران، مدیر

توان محوری بودن دانشگاه می ایناختصاص دهد، بنابر

را در تولید مقاالت مجالت داخلی  «تهران»و « شانکا»

گونه توجیه کرد. همچنین وجود حوزه فناوری نانو این

ارشد رشته فناوری نانو در دانشگاه  مقطع کارشناسی

کاشان و مرکز پژوهشی علوم و فناوری نانو در دانشگاه 
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که این دو دانشگاه را در تواند از دالیلی باشد می تهران

 این حوزه قرار داده است. در پرتولیدهای رأس سازمان

 ،«پژوهشگاه مواد و انرژی»رتبه سوم تولید برای  مورد

دلیل آن شاید قرار گرفتن این سازمان در پایتخت و 

وجود امکانات مناسب در آن باشد که توانسته در کنار 

وری را در دانشگاه کاشان و دانشگاه تهران نقش مح

 تولیدات علمی این حوزه ایفا کند. 

نویسندگی این پژوهشگران بسیاری از در شبکه هم

 بارتعهستند، به نویسندگان دارای مرکزیت رتبه صفر

بکه ش راد کسانی هستند که تأثیری براین اف ،دیگر

 نابرباند. بنابراین ندارند و هیچ پیوندی دریافت نکرده

ش مرکزیت رتبه یوسی نت، حاصل از گزارهای یافته

غیر  اینویسنده تأثیرگذار که دارای مرکزیت رتبه 228

نویسندگی آنان اند شناسایی و نقشه هماز صفر بوده

ترسیم شده است. این شبکه متشکل از دو خوشه بزرگ 

. است کوچک و پراکندههای و تعداد زیادی خوشه

 اصلی و مؤثر شبکههای بزرگ بیانگر قسمتهای خوشه

 هستند.

اصلی شبکه های حاصل از بررسی قسمتهای یافته

از طریق همکاری با صراف  کوکبیدهد که می نشان

این افراد به های و اتصال خوشه مأموری و منافی

وجود آورده  یکدیگر، خوشه اصلی اول را در شبکه به

با پیوندی که بین این  است. به عبارت دیگر کوکبی

انسجام، پیوستگی و حفظ افراد برقرار کرده باعث 

که شده است. در بررسی خوشه دوم، ساختار شب

میرعبداهلل سجادی با دارا بودن نقش پل و همکاری با 

فام در یک خوشه و ارتباط با پوراحمد و زارع و مشکین

در خوشه دیگر باعث اتصال این دو خوشه و  صادقی

ر د کیل خوشه اصلی شده است و همانند کوکبیتش

فظ پیوستگی ساختار شبکه در حخوشه اول 

 سزاییهنویسندگی حوزه فناوری نانو ایران نقش بهم

اگر هر یک از این افراد )کوکبی  ،دارد. به عبارت دیگر

و سجادی( از شبکه حذف شوند ساختار شبکه بسیار 

متفاوت خواهد شد. در واقع این افراد بیشترین 

 باعثها آن نبودو  هستند دهندگی را داراگسست

 شود.مییک شبکه به چند شبکه  تقسیم

 فرد هر درجه تألیفی، مرکزیتهم شبکه یک در 

 رد حاضر افراد سایر با وی تألیفیهم تعداد دهندهنشان

است. نتایج به دست آمده از تحلیل مرکزیت رتبه  شبکه

بیشترین  19دهد که منافی با مرکزیت رتبه می نشان

 کرده و از همسایگی تعداد پیوندهای مستقیم را دریافت

 ،بیشتری برخوردار است و با اشغال موقعیت مرکزی

ه دارد، بها پذیری بیشتری نسبت به سایر گرهرویت

همین دلیل یک عنصر مهم برای به هم پیوستگی 

داخلی شبکه خواهد بود. وقتی که فردی مرکزیت رتبه 

ت که پرستیژ باالیی دارد. پس این اس نمایانگرباال دارد 

یت بیشترین مرکز نافی، صلواتی نیاسری و بدیعیاز م

 رتبه و باالترین پرستیژ را دارند. 

هد دمی نشانها در بررسی مرکزیت نزدیکی، یافته

طور مشترک باالترین مرکزیت منافی و کوکبی، بهکه 

ن میزا اند. این افراد بارا به خود اختصاص داده نزدیکی

مسیر موجود  ترینمیانگین طول کوتاه 77/0مرکزیت 

به وجود  شبکه در موجودهای را میان خود و سایر گره

که این افراد هایی تعداد گره ،اند. به عبارت دیگرآورده

باید طی کنند تا به افراد دیگر برسند کمتر از سایرین 

 قدرت باال، از نزدیکی مرکزیت دارایهای است. گره

 قشن ،هستند برخوردار شبکه در بیشتری تأثیرگذاری

 قابلیت و کنندمی ایفا شبکه در تریمرکزی

 . دارندها گره سایر برای بیشتری پذیریدسترس

 است عاتیدف تعداد بیانگر گره یک بینابینی مرکزیت

ر دیگ گره دو هر مسیر میان ترینکوتاه در گره آن که

 االب ابینیبین دارایهای گره. گیردمی قرار شبکه در

 جایگاه از ،کنندمی ایفا شبکه در اتصال مهمی نقش

 گردش اطالعات در و هستند برخوردار شبکه در مرکزی

 . کنندایفا میرا  مهمی نقش شبکه در

در تحلیل مرکزیت بینابینی نتایج به دست آمده  

 با میزان مرکزیت بینابینی دهد که منافیمی نشان

 با میزان مرکزیت نخست و کوکبی، در رتبه 667/1057
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با میزان مرکزیت  و صراف مأموری 714د بینابینی

دوم و سوم قرار های ترتیب در رتبهبه 700بینابینی 

ترین فراد مذکور کسانی هستند که کوتاها در واقعدارند. 

 اند.مسیر ممکن را بین دو گره دیگر ایجاد کرده

نتایج حاصل از بررسی مرکزیت بوناسیک نشان داد، 

ت کزیت بتای مثببین فراوانی مقاالت نویسندگان و مر

آنان رابطه خطی مثبتی وجود ندارد و مجذور رگرسیون 

دهنده عدم است که نشان 0143/0این دو متغیر بین 

بین فراوانی اینکه با توجه به . اما است همبستگی

ذور مجمقاالت نویسندگان و مرکزیت بتای منفی آنان 

توان نتیجه گرفت بین این دو است، می 60/0رگرسیون 

 . رابطه خطی مثبتی وجود دارد متغیر

رکزیت بوناسیک نوعی از مرکزیت رتبه است که م

توسط فریمن ارائه شده است. برای محاسبه مرکزیت 

 محاسبههایی رتبه فریمن یک گره، تنها تعداد گره

اما  ،با آن در ارتباط هستند مستقیمطور بهد که نشومی

ر طوبه کههایی تنها تعداد گرهدر نگاه بوناسیک، نه

نظر است که مستقیم به یک گره مرتبط هستند مد

 همسایه، از نظر مرکزیت نیز محاسبههای وضعیت گره

ه کهایی تواند با گرهمی شود. از این منظر، یک گرهمی

. باشد در ارتباط مستقیمرتبه باال یا پایین دارند 

بنابراین، مرکزیت بوناسیک به مقدار زیاد به وضعیت 

 کند. داشتنمی گره از لحاظ رتبه نگاه همسایگان یک

ی دارای محاسن و معایبی است و همسایگان قو

واند تمی چنین داشتن همسایگان ضعیف از نظر رتبههم

دو نوع  مبنا،دارای محاسن و معایبی باشد. بر این 

ت یکی بوناسیک با بتای مثب ؛مرکزیت بوناسیک داریم

ه است ک املیعو دیگری با بتای منفی. منظور از بتا، 

 شود. اگر مقدارمی در محاسبه بوناسیک در نظر گرفته

 ،بتا صفر باشد، خروجی همان مقدار رتبه فریمن است

اما اگر به طرف اعداد مثبت سیر کند، هر چه همسایگان 

گر ا مقابلتر باشند، آن گره رتبه باالتری دارد. در  قوی

مقدار بتا را عددی منفی بدهیم، هر چه همسایگان 

ود. شمی تر محسوبنظر قویتر باشند، گره موردضعیف

شود که برای محاسبه می پیشنهاد معمولطور به

مرکزیت رتبه بوناسیک، مقدار بتا در حالت اول نیم و 

. در حالت مثبت برد نفوذ در حالت دوم منفی نیم باشد

رود و در حالت منفی برد نفوذ باالتر. می ترآن فرد پایین

ان توان عنومی توجه به مطالب گفته شدهبنابراین با 

نویسندگی مقاالت مجالت داخلی کرد که در شبکه هم

ید با تول ایران در حوزه فناوری نانو بین نویسندگان پر

د. به عبارت تولید همکاری وجود دار نویسندگان کم

همسایگان نویسندگانی که دارای بیشترین تولید  دیگر،

که از لحاظ  شوندیمحسوب مند افرادی هست علمی

از عوامل این  یکیاند. فراوانی مقاالت قوی نبوده

 نامه برایداشتن مقاله مستخرج از پایانلزوم  ،همکاری

رونداد ب ،. در نتیجهاستدانشجویان تحصیالت تکمیلی 

هایی است که با همکاری نویسندگان این موضوع مقاله

ان سندگراهنما و مشاور( با نوی قوی و پرتولید )اساتید

 شده است. همچنینتولید )دانشجو( نوشته ضعیف و کم

بررسی رابطه بین فراوانی  پرسشدر پاسخ به این 

مقاالت نویسندگان و مرکزیت رتبه آنان نشان داد که 

( بین این دو متغیر درصد 52در نیمی از موارد )

 همبستگی و رابطه مثبتی وجود دارد. 

 منابع
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MED» .صص  (.5) 23، مجله پزشکی ارومیه
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 .و مرادی، مهدی مختاری، محمدحسین [8]

فناوری نانو ایران  ISIمقاالت بیشترین (. »1389)

 (،6) 9، . فناوری نانو«؟اندرا چه کسانی منتشر کرده
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  (،3) 25، فصلنامه علوم و فناوری اطالعات 
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(. 1391) .و صفوی، زینب حیدری، معصومه [12]

دگان مقاالت مجله ضریب همکاری گروهی نویسن»
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analyses of Co– Authorship network structure 
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Abstract 

This research aims to study co-authorship in Iranian journal papers in the field of nanotechnology. For 

our purpose, two main objectives have been examined: The first objective is to investigate the growth 

in the number of articles and authors, and to examine their relationship with the collaborative coefficient 

in Iranian domestic journals of nanotechnology from 2005 to 2013; the second objective is to examine 

the network structure of active authors of Iranian journal articles of nanotechnology during the period 

under study. Research materials include 904 papers, published in 12 journals, by 1646 authors during 

the period 2005-2013. This is an applied research study conducted as a survey, using scientometrics 

approaches. Data analysis has been carried out using techniques of social network analysis. To create 

the matrix of co-authorship a software package called Ravar Matrix is used, while for the purpose of 

social network analysis the Ucinet software package and its supplementary package, Netdraw, is used. 

The results demonstrate that the growth of papers and authors follows a positive exponential trend. The 

most prevalent authorship model in the production of the articles is the two-authorship model, with and 

the average number of authors for each paper being three. In total, 1646 authors contributed to the 

formation of a co-authorship network relating to the papers, amongst which 228 authors had an effective 

role. According to the findings "Manafi", "Salvati Niasari", and "Sadegh Hosseni" are respectively the 

top three authors in terms of the number of papers published. Where degree centrality is concerned, 

"Manafi", "Salvati Niasari", and "Badie" occupied the first to third places. In terms of centrality, the 

first ranking is occupied by both " Kokabi “and "Manafi", while "Manafi" is at the top for betweenness, 

with "Kokabi" and "Saraf Mamoori" ranked second and third respectively. Overall, findings indicate 

that when it comes to the writing of papers for Iranian Nano journals, the top authors, in terms of the 

number of papers published, have collaborated with less productive authors.  

Keywords: Nano Technology, Co-authorship network, Network Analysis, Iranian journal, Scientific 

Products. 
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