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 ایران المللی بین علمی های همکاری سریع رشد

 محمدجواد دکتر (،ISCاسالم ) جهان علوم استنادی پایگاه المللی بین علمی های همکاری و عمومی روابط اداره از نقل به

 دیپلماسی که دهد می نشان المللی بین مجالت در کشور علمی انتشارات میزان بررسی :گفت (ISC) پایگاه سرپرست دهقانی،

 .است کرده تجربه را سریعی رشد المللی بین های تحریم رغم علی کشور علمی

 سال فاصله درISI استنادی پایگاه در المللی بین مجالت معتبرترین در کشور علمی انتشارات میزان بررسی :شد یادآور دهقانی

 کرده تجربه را سریعی رشد المللی بین های تحریم رغم علی کشور علمی دیپلماسی که دهد می نشان 2014 تا 2010 های

 .است

 معاونت تحقیقات و فناوری
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 علم تولید کل از % 19 میزان 2011 تا 2010 های سال فاصله در ،ISI استنادی پایگاه مجالت های داده براساس :داد ادامه وی

 پژوهشگران علمی تعامالت افزایش شاهد مجددا 2012 سال از .است پذیرفته صورت دیگر کشور یک حداقل مشارکت با کشور

 2014 سال در کشور علمی دیپلماسی رشد روند .است رسیده% 22 رقم به 2013 سال در و بوده کشورها سایر محققان با کشور

 .رسید %23 به درصدی یک افزایش یک با مجددا نیز

  94آبان ماه  در کشور علمی های پرکارترین

 بر در که اسکوپوس پایگاه اطالعات اساس بر دانشگاهی، جهاد علمی اطالعات مرکز دفتر علم سنجی عمومی روابط گزارش به

 ماه آبان در کشور علم تولید های و برترین پرکارترین دنیاست، سراسر از علمی نشریه هزار 22 از بیش استنادی داده های دارنده

 ، است شده نمایه اسکوپوس در که آبان ماه در شده منتشر علمی مدارک و دفتر این گزارش براساسمشخص شد.  جاری سال

 علمی دریافتی مدارک استنادات تعداد که است بوده عنوان 455 هزار و 1 ماه این درایرانیان  شده منتشر علمی مدارک کل

 است. 0.08 حدود مقاالت این سند به هر استناد متوسط که است استناد 117 ماه این در ایران

 مسعود اساس این بر که اند شده معرفی دارند نیز شده منتشر مقاله 2 از بیش یا 2 که ماه برترآبان محققان گزارش این در

 .است شده شناخته محقق پرکارترین مدرک 6 کاشان با دانشگاه از نیاسری صلواتی

 شدند. معرفی نیز علم تولید نظر از برتر نشریات و ها دانشگاه گزارش، این در

http://fa.journals.sid.ir/News.aspx?ID=135 

 کنند؟ آکادمیک استفاده الکترونیکی پست از علمی ارتباطات در باید محققان چرا

 این از بسیاری اینکه دلیل به را رایگان و دهنده های عمومی سرویس از دریافتی های ایمیل دنیا، معتبر دانشگاههای از بسیاری

 سرقت به را آنها ارزشمند علمی اطالعات و باشند خطرساز امنیتی لحاظ از است ممکن بوده، اسپم حاوی الکترونیکی، های پست

 .برسند مقصد به ها ایمیل نوع این دهند که نمی اجازه وجه هیچ به و کنند می بلوکه ببرند،
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 و کرده اعتماد شما به الکترونیکی، پست تا گیرنده کنید استفاده آکادمیک کاربری حساب از است بهتر آکادمیک، مکاتبات برای

 مرکز یک دانشگاه، دامنه تحت که هستند کاربری های حساب آکادمیک، الکترونیکی از پست منظور .کند همکاری شما با

  شوند. می ایجاد پژوهشگاه و تحقیقاتی

 پست آدرس از Web of Science پایگاه در شده نمایه مقاالت نویسندگان سه چهارم حدودبررسی ها نشان می دهد 

 استفاده به تمایل عمدتاً محققان، آموزشی موقعیت یا کاری محیط تغییر دلیل به البته اند، کرده استفاده دانشگاهی الکترونیکی

 است. بیشتر عمومی الکترونیکی پست آدرس از

 نویسندگان برای اسکوپوس در واحد پروفایل ایجاد و ویرایش شیوه

 برای متعدد های پروفایل مشابه، اسامی با فرد دو مقاالت شدن ادغام چون؛ اشکاالتی دارای اسکوپوس در پژوهشگران پروفایل

 است ... و سازمانی وابستگی در اشکال فرد، مقاالت از تعدادی افتادن جا اسامی، مختلف نگارشی های شیوه دلیل به فرد یک

 پایگاه این در تمهیداتی اشکاالت این رفع منظور به . شود می پژوهشگر برای غلط سنجی علم های شاخص گزارش به منجر که

 . باشند داشته صحیح اطالعات با واحد پروفایل یک طریق آن از پژوهشگران که دارد وجود

 شیوه ویرایش و ایجاد پروفایل واحد در اسکوپوس برای نویسندگان در لینک زیر موجود است.

  http://medsab.ac.ir/uploads/1_56_11_scopus.pdf 
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