
١ 
 

  تعالی بسمه
  

  چاپ مقاله در مجالت خارجي با منافع ملي كشور الزام تعارض سياست 
  1390اسفند  - استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس - نيا رضا حافظ از: دكتر محمد                                                                 

  

ها، پيشنهاداتي را براي اصالح و  اين مقاله سياست مزبور را از ديد منافع ملي ايران نقد كرده و ضمن بيان تعارض

  دهد.  سازي آن ارائه مي بهينه

 :تاريخچه - 1
توسط  1376- 7هاي  در سالها، براي اولين بار  المللي توسط اساتيد دانشگاه انديشه چاپ مقاله در مجالت خارجي و بين

با هدف توسعه مشاركت علمي اساتيد در عرصه توليد علم و معرفت بشري، تربيت مدرس، ظاهراً   مسئولين وقت دانشگاه
 ءتربيت مدرس لحاظ شد و سپس اجرا  عنوان يك سياست درون دانشگاهي در شرايط ارتقاء اساتيد دانشگاه مطرح و به

وذ دانشگاه تربيت مدرس در مديريت وقت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به همه گرديد. اين سياست به دليل نف
به عنوان شرط  هالمللي نمايه شد و توسط وزارت مزبور چاپ مقاله در مجالت معتبر بين ،هاي كشور تعميم داده شد دانشگاه

نجانده شد و طي نامه شماره هاي كشور گ علمي دانشگاه  نامه ارتقاء اعضاء هيأت وتوئي براي ارتقاء، در آئين
نامه مزبور  ها ابالغ گرديد. بر اساس آئين از سوي وزير علوم جهت اجراء به دانشگاه 07/09/1380مورخ  10710/5010/15

اي  المللي گرديد كه در آن زمان چنين نمايه در مجالت نمايه شده بين  ارتقاء اعضاء هيأت علمي كشور موكول به چاپ مقاله
مهندسي وجود نداشت. ابهام در اين  - يا براي مجالت ايراني به جز دو يا سه مورد آن هم در حوزه پزشكي و فني در ايران و

زمينه، منجر به استعالم از معاونت پژوهشي وزارت علوم گرديد و معاون پژوهشي وقت وزارت علوم در پاسخ اعالم نمود 
ها  هاي دانشگاه شوند. البته هيأت مميزه نديكس) ميانمايه ( ISIكه منظور از مجالت مزبور، مجالتي هستند كه در سايت 

  نظر قرار دادند.  را نيز مد Scopusنظير  يهاي ديگر هاي متفاوتي در آغاز كار گرفتند و نمايه تصميم
هاي خود در فرآيند ارتقاء، مجبور شدند مقاالت  هاي كشور در پرتو اين سياست براي گرفتن رتبه بدين ترتيب اساتيد دانشگاه

نامه  ها كنند. (در آئين علمي خود را براي انتشار به مجالت خارجي بفرستند و توليدات علمي خود را روانه خارج از مرز
مللي الزامي بود و بدون ال مقاله و براي رتبه استادي حداقل دو مقاله نمايه شده بين مزبور براي رتبه دانشياري حداقل يك

عنوان يك شرط وتوئي در  توانستند ارتقاء يابند زيرا اين موضوع به ها با هر اندازه امتياز علمي نمي ساتيد دانشگاهوجود آنها، ا
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و افراطي با چندين مقاله نيز اي  طور سليقه بهها  رخي هيأت مميزهعالوه اين مقدار، حداقل بود و ب نامه درج شده بود. به آئين
  تر را داشتند). شدند و توقعات بسيار زياد اقناع نمي

هاي  ويژه در حوزه هاي كشور شد و اعتراضات زيادي به سياست مزبور منجر به بروز مشكالتي در روند ارتقاء اساتيد دانشگاه
منظور جلوگيري از  دبيات و هنر را در پي داشت. به دنبال توسعه اين اعتراضات و نيز بهعلوم انساني، اجتماعي، اقتصادي، ا

انديشي پرداختند و شوراي انقالب فرهنگي تأسيس يك پايگاه استنادي و  تبعات منفي اين سياست، مقامات كشور به چاره
) در ISCايگاه استنادي علوم جهان اسالم (در پي آن پكه ، المللي را به مركزيت ايران تصويب نمود سنجي بين نهاد علم

علمي ايران پرداخت و تعداد زيادي از مجالت علمي ايران را اي شيراز تأسيس شد و به بررسي مجالت  كتابخانه منطقه
باشد.  ) آنها نيز اقدام نمود كه در گزارشات سنواتي آن منعكس ميIFپوشش داده و نمايه كرد و نسبت به تعيين ضريب تأثير (

نشد بلكه تب و تاب چاپ مقاله در  لاين اقدام تا حدي مشكل پيش آمده را تخفيف داد ولي بداليلي نه تنها مشكل ح
هاي معتبر  شگاهگسترش پيدا كرد. زيرا اوالً برخي دانباال گرفت و در چارچوب يك سياست اجباري و الزامي  ISIمجالت 

اساتيد خود را موكول به اين امر كردند بلكه دانشجويان دكتري خود را نيز كشور كه بعداً از خواب بيدار شدند نه تنها ارتقاء 
را از رساله دانشجوي  ISIملزم به چاپ مقاله از رساله دكتري خود در مجالت خارجي كردند و برخي توقع چاپ دو مقاله 

شود و يك نظريه  زيرا رساله دكتري معموالً به يك نظريه منتهي مي (معلوم نيست بر اساس كدام منطق؟! .دكتري خود داشتند
. اين حركت افراطي ممكن است آنها را به اين تصميم برساند كه له منتشر كرد و نه در دو مقاله؟!توان در يك مقا را فقط مي

   ).چاپ كنند؟!! ISIد يك مقاله نامه خود باي دانشجويان كارشناسي ارشد نيز از پايان
صورت ابزار مقايسه در فرآيند رقابت بين  به صورت يك ارزش ژئوپليتيكي تجلي پيدا كرد و به ISIثانياً به تدريج چاپ مقاله 
و مزاياي رسمي ديگري نيز برآن حمل شد. اين موضوع حتي  ،ها درآمد ها و همچنين بين كشور دانشگاهي در داخل كشور

ها و  عنوان شاخص موفقيت و مزيت دانشگاه طوريكه در گفتمان سياسي آنها به قامات سياسي را به خود جلب كرد بنظر م
اقدام به   )ISI  )Thomson Reuters web of Scienceكننده مانند ويژه اينكه مؤسسات نمايه ها نمودار گرديد. به كشور

ها به معني شاخص توليد  كردند و اين گزارش ث مقاالت چاپ شده ميها از حي بندي كشور هاي سنواتي رتبه انتشار گزارش
  كننده بود.  شد، بنابراين اغوا و توان علمي كشور تعبير و تفسير ميعلم 
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  :بررسي ماهيت موضوع - 2
تعبير ه (يا باي در حوزه علوم كتابداري  لحاظ رشته ويژه مقاالت مجالت علمي به ديكس) آثار علمي بهنمايه كردن (ان - 2- 1

و در سطوح المللي  هاي ملي و بين ها و مؤسسات زيادي در مقياس اي نهاد دارد و بلحاظ حرفه راجديد آن مديريت دانش) قر
نمايند. اين امر اساساً الزم، مفيد و ارزشمند است  اي و عمومي مبادرت به اين كار مي رشته اي و اختصاصي يا چند تك رشته

  دارد. و در ضرورت آن ترديدي وجود ن
)، تعيين IF( 1ها و اقدامات جانبي خود را گسترش داده و نسبت به تعيين ضريب تأثير سازي، بررسي آنها در پرتو نمايه - 2- 2

ها و مؤسسات علمي،  بندي دانشگاه مقاالت پراستناد، تعيين نويسندگان پراستناد و بر اساس آن معرفي دانشمندان، رتبه
ها و مراكز علمي و نيز  دهند كه تا حد زيادي براي مديران و كادر دانشگاه نظاير آنرا انجام مي ها و بندي و مقايسه كشور رتبه

هاي علمي به يك ارزش و پديده  همين دليل نمايه برانگيز است. به  ها جذاب، محرك و حساسيت كشور يمقامات سياس
  اند.  ساز پيدا كرده ژئوپليتيكي تبديل شده و ماهيتي رقابتي و برند

كننده ميزان مشاركت علمي  المللي منعكس هاي بين وجه آكادميك و علمي چاپ مقاله و آثار علمي در مجالت و نهاد - 2- 3
ها و دانشمندان آن در عرصه توليد علم و معرفت بشري است كه از نظر ژئوپليتيكي شاخص منزلت و جايگاه كشور  ركشو

كننده ميزان اعتبار و نفوذ ژئوپليتيكي  يكي از عوامل تعيين كه لوژيك است،البته در بعد علمي و تكنو ،المللي در سيستم بين
  اي است.  هاي جهاني و منطقه كشور در سيستم

المللي، بيش از  فرض طراحان و مجريان ايراني سياست اجبار مقاله در مجالت داراي نمايه بين رسد پيش نظر مي به - 2- 4
متوجه  ،طور طبيعي باشد دانشمندان كشور در عرصه توليد علم و معرفت بشري بهآفريني  كه متوجه وجه آكادميك و نقش آن

ها باشد كه ماهيتي رقابتي داشته و عمدتاً از ارزش سياسي برخوردار است.  بعد صوري و رقابتي باال بردن كميت و ارقام مقاله
  يرد. گ ها و سياسيون قرار مي زيرا به عنوان ابزار تبليغاتي مورد استفاده رسانه

ها از اين حيث در  كسب برند علمي و تكنولوژيك عام و ارتقاء منزلت و جايگاه علمي كشور ،از ديد ژئوپليتيك - 4- 5
باشد، كه چاپ مقاله در مجالت  ها متغير و عامل علمي و تكنولوژيك مي سيستم جهاني، منوط به بهبود همزمان وضعيت ده

نيا،  رضا حافظ نوشته دكتر محمد» قدرت و منافع ملي«توانند به كتاب  ن ميالمللي فقط يكي از آنهاست. (عالقمندا بين

                                                            
1‐ Impact Factor 
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 انتشارات انتخات مراجعه نمايند). بنابراين اميد بستن به آمار مقاالت چاپ شده و مانور سياسي بر روي آن تا حد زيادي
 دانشگاه و يا يك كشور باشد.  تواند شاخص پيشرفت علمي يك كننده و فريبنده است و اين متغير به تنهايي نمي گمراه

المللي مربوطه، محصول سياست  بينهاي  انديكس يافزايش تعداد مقاالت علمي ايران در مجالت خارجي و ارزياب - 2- 6
مزاياي جانبي آن  نيز وبه چاپ مقاله در مجالت خارجي، افراطي و اجبار اساتيد و دانشجويان تحصيالت تكميلي كشور 

و  ISIدار ( هاي دكتري را مشروط به چاپ مقاله در مجالت نمايه باشد. زيرا ارتقاء اساتيد و صدور مجوز دفاع از رساله مي
چون براي آنها  چاپ مقاله خود را ارائه دهند پذيرش و يا طريقي تأييدهر   نمايند و اساتيد و دانشجويان مجبورند به ) ميغيره

طبيعي توليد و گسترش علم در كشور  و روند گونه مقاالت محصول فرآينددارد. بنابراين افزايش آمار اين جنبه حياتي
انجامد و براي  بروز دردسر و تضييع حق آنان مي  عالوه اين امر به بلكه محصول جبر اداري و سازماني است. به .باشد نمي

كننده نحوه تهيه و  نظير ظهور مؤسسات تجاري تضمينه دارد. مقاالت ضعيف و غيرقابل پذيرش نيز تبعات منفي به همرا
  دهند. كه با پول آن را انجام مي ISIچاپ مقاله در مجالت 

  پذيرد.  مقاالت، ماهيتاً بر پايه ميزان ارجاعات به آن صورت مي سازي و تعيين ضريب تأثير نمايه - 2- 7
تواند شاخص مصرف  فني اين فرآيند، ميزان ارجاعات بيش از آنكه شاخص توليد علم باشد مي از نقايصنظر  بنابراين صرف

علمي حقايق و واقعيات جهان خلقت علم نيز به حساب آيد. از سوئي رتبه مرجعيت يك مقاله الزاماً به معناي كشف و تبيين 
اي پر استناد باشد در حاليكه واقعاً و حقيقتاً  مقاله نيست، زيرا ممكن است از اين نظر مردود باشد. بدين معني كه ممكن است
  نكرده باشد.گزاره علمي معتبري را در جهت افزودن به معرفت علمي رشته مربوط ارائه 

باشد ولي به عنوان شاخص توليد علم  اين شاخص در فرآيند تعيين جايگاه علمي يك دانشگاه يا يك كشور مؤثر ميلذا 
  كافي نيست. 

  

 :تعارض با منافع ملي كشورموارد  - 3
باشد، و ترديدي  امري ضروري و مفيد مي ،هيچ ترديدي وجود ندارد كه نمايه كردن آثار علمي از جمله مقاالت و مجالت

ها از قابليت خوبي  ايراني در فرآيند پژوهش و توليد علمي نسبت به ديگر كشور وجود ندارد كه اساتيد و پژوهشگران
ها و  ها از نظر نشر مقاله، مسئولين دانشگاه ها و كشور بندي دانشگاه وجود ندارد كه در فرآيند رتبه برخوردارند، و ترديدي
شان را در مقايسه با  ها و حتي شهروندان از اينكه در يك فرآيند بررسي تطبيقي، دانشگاه يا كشور مقامات سياسي كشور
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هايي نظير  بينند خشنود و خوشحال نباشند. ولي در مورد كشورديگران در موقعيت و منزلت ژئوپليتيكي شايسته و باالتر ب
  د. دارايران سياست اجبار چاپ مقاله در مجالت خارجي تا حدي با منافع ملي تعارض 

يت و ه رضان علمي ايران را وادارد تا در تلممكن است مقامات سياسي كشور و سياستگذاراآگاهي نسبت به اين موضوع 
و با اتخاذ تدابير مناسب هم از مزاياي  ،يمت لطمه بر منافع ملي اساسي تر كشور نيافتندقبه  الذكر فوقخوشحالي اغواكننده 

و نمايش موقعيت شايسته و برتر در قياس با ديگران بهره ببرند و هم از منافع و قدرت ملي كشور  الذكر سياسي فوق- تبليغي
  حفاظت نمايند. 

  
  بشرح زيراند:موارد تعارض 

  هاي كشور  عمدتاً محصول يك فرآيند پژوهشي علمي و تحقيقاتي است.  الت علمي اساتيد و دانشجويان دكتري دانشگاهمقا - 3- 1
، و نيز نگارش قوي و با استاندارد باال هبنابراين فرض بر اين است كه متضمن يافته و معرفت علمي جديدي در رشته مربوط

گيرند. زيرا  المللي قرار مي باشند. معموالً چنين مقاالتي مورد پذيرش مجالت علمي داراي نمايه بين از حيث زبان انگليسي
گيرند و رد  باشند مورد پذيرش قرار نمي نوآوري علمي بوده و يا از نظر احاطه و تسلط بر زبان انگليسي ضعيفاگر فاقد 

شود دست بدامان مؤسسات و مجالتي بشود كه  ماني ناچار مياجبار سازبدليل اي  مقاله چنين  كه آنگاه صاحب ،شوند مي
  باشد.  اين امر بلحاظ حيثيتي زيبنده نمي .كنند كنند و با پول مقاله چاپ مي تجارت مي
 )بوده است ISIمقاله در  17598تعداد  2011در سال (ها در مجالت نمايه شده  كه هزاران مقاله چاپ شده ايراني با فرض اين
شود و  طور رايگان از كشور خارج مي عنوان سرمايه ملي كشور به بهعمالً اكتشافات علمي ري علمي باشند، داراي نوآو

شود و هم منبع توليد قدرت  ساز مي گردد و براي آن كشور هم برند هاي ناشر مجله مي تبديل به سرمايه براي كشور

  . اقتصادي

و آمريكاي شمالي (اصطالحاً پيشرفته) و انگليسي زبان قرار  اروپاييهاي پيشرفته  اي از مجالت مزبور در كشور بخش عمده
و  ،دار و با گستره فروش جهاني براي خود توليد ثروت اقتصادي از سوئي دارند كه از طريق چاپ و نشر مجالت علمي برند
 Elsevier ،Springer ،Blackنمايند (مؤسسات انتشاراتي معروفي چون  اعتبار ژئوپليتيكي در بعد علمي از سوئي ديگر مي

well ،Long man ،Rout ledge ها در حال  كننده فرآيند استثمار پيرامون (كشور ). اين امر منعكسو غيره در آنجا واقعند
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هاي در حال توسعه  باشد، كه به تضعيف بيشتر كشور در سيستم جهاني مي پيشرفته ) هاي توسعه) توسط مركز (كشور
  انجامد.  ويژه از حيث قدرت نرم مي پيشرفته بههاي  وتقويت بيشتر كشور

هاي زيادي را براي كشور  هر يك از مقاالت مزبور محصول فرآيند طوالني و زمانبر پژوهش (گاهي چند سال) بوده كه هزينه
آن، حاصل شود كه  گذاري در كشور محسوب مي و ملت ايران به همراه داشته است. در واقع محصول يك پروسه سرمايه

باشد. اين محصول ملي كه متعلق به ملت ايران است، در پرتو اين  گزارش پژوهش و مقاله علمي مستخرجه از آن مي
 هاي شود و نصيب كشور هاي كشور پرتاب مي بندي و مفت و مجاني به خارج از مرز سياست اجباري با هزينه ملت، بسته

كننده ثروت  گردد. عالوه بر آن براي آنها توليد رداخت كرده باشند مياي بابت آن پ كه هزينهديگر و حتي رقيب ايران بدون اين
  شود.  و اعتبار علمي نيز مي

شود و به دليل  آن رشته در داخل كشور خارج مي ياز سوئي ديگر مقاله مزبور از دسترس اساتيد، دانشجويان و محققين ايران
كنند. در حقيقت از چيزي  لم توليدي جديد آن دسترسي پيدا نميعدم انتشار در داخل كشور، ايرانيان به محتوي و دانش و ع

  شوند. كه با سرمايه آنها توليد شده محروم مي
شود، ثانياً براي دسترسي به آن، ايرانيان بايد مجله  مقاالت علمي جديد به زبان ملي در داخل كشور منتشر نميچنين زيرا اوالً 

بايد هزينه باالي آنرا با ارز خارجي پرداخت نمايند و هم اينكه با توجه به وضع و  انگليسي آنرا از ناشر خارجي بخرند كه هم
المللي، عمالً  هاي اعتباري بين اعتباري كارت سياست ارزي كشور و تحريم چند دهساله كه اخيراً تشديد شده است و بي

انگليسي، (اله توليد داخلي و بومي به زبان بيگانه قم استادان و دانشجويان ايراني امكان سفارش و تهيه مجله را ندارند. ثالثاً
به آن، مقاله توليد داخلي بايد به دشوار شود كه با فرض دسترسي تقريباً  فرانسوي، آلماني، روسي، عربي، و غيره) منتشر مي

   !زبان فارسي ترجمه شود
 ل در مجالت خارجي، به مراتب زيانرسد سياست اجبار چاپ مقاالت توليد داخ نظر مي با توجه به توضيحات مزبور به

طور  بههاي دولتي در اين زمينه،  هاي دولتي و نهاد ها براي كشور ايران است. چرا كه سياست بارتر از پديده فرار مغز
كنند و بدون بازگشت ما به  ارج ميخودخواسته و ناشيانه سرمايه و منافع ملي كشور را تهديد نموده و از كنترل ملت ايران خ

  نمايند.  ضايع ميرا دهند و بدين ترتيب منافع ملي  ازاي آن، در اختيار ديگران قرار مي
منفي براي ايران به دنبال دارد. زيرا از يكسو باعث تحقير اساتيد و سياست اجباري فوق تبعات اخالقي و حيثيتي  - 3- 2

المللي هستند  جالت داخلي كه فاقد نمايه بينگذاري مجالت خارجي و تضعيف اعتبار م دانشمندان داخلي، به دليل اعتبار
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شود، از سوئي ديگر چون گرفتن پذيرش چاپ مقاله در  ها انتقال داده مي شود و مرجعيت علمي كشور به خارج از مرز مي
ساز و حياتي است اين امكان وجود دارد كه در مورد مقاالت  ان دكتري سرنوشتيمجالت مزبور براي اساتيد و دانشجو

از طرفي  .تحميل شود (براي نمونه مؤسسات تجاري تضميني چاپ مقاله)باري  هاي خفت تر و غيرقابل پذيرش رفتار ضعيف
در حوزه علوم انساني، سردبيران مجالت مزبور با رويكرد سياسي از پذيرش ديگر تجربه نشان داده كه در برخي موارد 

اند.  پذيرش قرار دادهپايه علمي ولي از نظر سياسي انتقادي را مورد  طرف خودداري كرده و مقاالت بي مقاالت علمي بي
  نمايد. پذير مي سياست مزبور در اين زمينه پرستيژ ملي را تهديد كرده و آسيب

بندي شده و محرمانه دارند. در حالي  هردليلي ماهيت طبقهه هاي علمي و تكنولوژيك ب معموالً نتايج برخي از پژوهش - 3- 3
سياست  اجبار، او  مقاله و ارسال آن به مجالت خارجي دارد. در پرتو يك (استاد يا دانشجو) نياز به استخراج كه پژوهشگر

ممكن است متهم به افشاي  بفرستدناچار به تهيه مقاله و ارسال آن براي مجالت خارجي است. اگر آنرا براي چاپ در آنها 
ضائي قرار بگيرد و اگر از چاپ آن خودداري قهاي امنيتي و  سازمان كشور و خيانت به آن بگردد و مورد بازخواستاسرار 

شود. بنابراين سياست مزبور بخشي از جامعه علمي كشور را  شود و به او ستم و اجحاف مي كند، از مزاياي آن محروم مي
هاي  اي وابسته به نهاده دانشگاه  ويژه بهكشور هاي مختلف  كند. اساتيد و پژوهشگران شاغل در دانشگاه دچار تناقض مي

رسد مسئوليت تبعات انتشار  نظر مي شوند. به اين مشكل دچار ميبه دفاعي، امنيتي، سياسي و انتظامي كشور در اين رابطه 
 .باشد و نه پژوهشگر و استاد مجبور گذاران مربوطه مي گونه آثار علمي متوجه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سياستاين

  نمايد.  پذير مي سازي در اين رابطه امنيت ملي كشور را آسيب سياست اجبار
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  :ها پيشنهاد - 4
مندي از مزاياي  پذيري منافع ملي ناشي از سياست اجبار چاپ مقاله در مجالت خارجي و نيز بهره منظور كاهش آسيب به

و نيز دستيابي به موقعيت طبيعي مرجعيت علمي المللي،  هاي بين مقاله در انديكس افزايش آمار چاپ تبليغاتي و سياسي
  گردد: هاي معقوالنه و مناسب در اين زمينه ارائه مي هاي زير در راستاي اتخاذ سياست كشور، پيشنهاد

لغو سياست اجبار و الزام چاپ مقاله در مجالت علمي خارج از كشور و تبديل آن به سياست تشويقي و ترغيبي با  - 4- 1
  تأكيد بر وجه آكادميك و مشاركت در توليد علم و نقش آفريني دانشمندان ايراني در توسعه معرفت بشري. 

) به مركزيت ايران به منظور دستيابي به ISCجهان اسالم (تقويت جدي و توسعه فعاليت و نقش پايگاه استنادي علوم  - 4- 2
هاني و فراگير با حوزه جمؤسسه قدرتمند يك  و تبديل آن به Scopusو  ISIالمللي نظير  موقعيت همتزار با مؤسسات بين

ذاتي كه مأموريت ينهاي آن قرار گيرد، نه ا اولويت تواند جزو (جهان اسالم يك منطقه است كه مي .اي نفوذ جهاني و نه منطقه
تواند  اي مي چنين مؤسسه ).مأموريت ذاتي آن بايد فراگير و جهاني باشدبنابراين  آن به جهان اسالم محدود شود،

هاي جهاني را تهيه كند و خود به يك  مقاالت و سنجش علمي در مقياس و استاندارد يساز هاي سنواتي نمايه گزارش
هاي  المللي نيز همكاري تبديل شود. در حالي كه مقر آن در ايران باشد و با مؤسسات نمايه بين ISIمؤسسه مرجع جهاني نظير 

  متقابل و تعامل سازنده داشته باشد. 
طوري  ايجاد ساز و كار مناسب براي چاپ نسخه فارسي مقاالت انگليسي ارسالي براي چاپ در مجالت خارجي، به - 4- 3

پژوهشي داخل كشور نيز چاپ و منتشر شوند تا اساتيد و  - بان فارسي در مجالت علميگونه مقاالت بتوانند به ز كه اين
  هاي علمي آنان دسترسي داشته باشند.  دانشجويان ايراني به تازه

نمايه و  ISIكننده جهاني نظير  طوري كه در مؤسسات نمايه سازي مجالت علمي و پژوهشي ايران به تقويت و استاندارد - 4- 4
. اين امر بعهده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه از طريق پشتيباني مالي و تأمين اعتبار كافي و ارائه انديكس شوند

  سازي آنان از طرق زير اقدام كند:  هاي فني به مجالت مزبور و استاندارد مشاوره
براي نمايه ف شاخصهاي استاندارد تعريو  ISIكننده نظير  المللي نمايه برقراري ارتباط و رايزني با مؤسسات بين - 4- 4- 1

و ايجاد هماهنگي الزم بين مؤسسات مزبور و مجالت علمي داخلي و همچنين امضاء  ،داخلي ايران كردن مجالت
  .هاي الزم با مؤسسات مزبور نامه متفاه
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د داخلي و تأسيس و توسعه مجالت انگليسي جديد در داخل كشور، و جوتقويت مجالت علمي انگليسي زبان مو - 4- 4- 2
اينكار به افزايش مرجعيت و برند علمي ايران  .و غيره ISIكننده نظير  المللي نمايه تالش براي نمايه كردن آن در مؤسسات بين

  نمايد.  در جهان و نيز توليد ثروت از طريق فروش مجالت در خارج از كشور كمك مي
جهت لحاظ كردن مجالت علمي به زبان فارسي در فرآيند  ISIالمللي نظير  كننده بين هماهنگي با مؤسسات نمايه - 4- 4- 3

پژوهشي  - هاي مشترك و هدايت مجالت علمي سازي و سنجش علمي خود و تعريف و تنظيم استاندارد هاي نمايه برنامه
واقع ايجاد هماهنگي بين مؤسسات مزبور با مجالت فارسي  هاي مزبور (در فارسي زبان كشور به سوي تبعيت از استاندارد

  داخلي).
   


