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جناب آقای دکتر مجید منعم زاده
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه کاشان

با سالم

احتراماً با توجه به فرارسیدن ایام هفته پژوهش، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم بنا به درخواست دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی اقدام به شناسایی و معرفی پژوهشگران یک درصد برتر ایرانی نموده است. البته شناسایی فهرستی از نویسندگان به 
عنوان نویسندگان یک درصد برتر با روش شناسی موجود دارای ایرادات ذاتی است و لزوماً منجر به شناسایی تاثیرگذارترین 
پژوهشگران نمی شود. در این راستا، عالوه بر فهرست اسامی پژوهشگران یک درصد برتر آن موسسه، دو فایل راهنما و یک فایل 
رفرنس نیز به پیوست به حضورتان ارسال می گردد. پیوست ١ از دو بخش «الف» و «ب» تشکیل شده است. در بخش «الف»  
شرحی بر روش شناسی و فرایند انتخاب نویسندگان یک درصد برتر ایران در تمامی حوزه های موضوعی ارائه شده است. بخش 
«ب» به ارائه شاخص هایی می پردازد که می تواند به عنوان معیار های مکمل توسط آن معاونت محترم مورد استفاده قرار گرفته و 

به شناسایی دقیق ترِ تاثیرگذارترین نویسندگان کمک کند. 
پیوست ٢ فهرست عواملی است که می تواند به طور بالقوه فرایند شناسایی نویسندگان یک درصد برتر ایرانی را دشوار سازد. اطالع 
رسانی به پژوهشگران در جهت رفع این ایرادات و همچنین استفاده از کد شناسایی پژوهشگر تاثیر بسزایی در شناسایی دقیق تر 
نویسندگان یک درصد برتر خواهد داشت. پیوست ٣ دربرگیرندۀ حدآستانه های استنادی ESI در حوزه های موضوعی مختلف 
است که به عنوان مرجع در شناسایی نویسندگان یک درصد برتر مورد استفاده قرار گرفته است. الزم به ذکر است که در رشته 
فیزیک حدآستانه استنادی بسیار باالست (۸۸۶۳) و به طور معمول صرفاً نویسندگانی که عضو تیم های بزرگ پژوهشی بین المللی 
هستند توان عبور از حدآستانه را دارند. این مسئله در مورد فیزیکدانان ایرانی یک درصد برتر اعالمی نیز صدق می کند. لذا پیشنهاد 

می شود برای شناسایی نویسندگان برتر در حوزه فیزیک از معیارهای دیگری استفاده شود.
علی رغم استفاده از روش های متنوع و پیچیده در شناسایی پژوهشگران یک درصد برتر ایران، احتمال دارد به دالیل ذکر شده در 
پیوست ۲، این شناسایی جامع و مانع نباشد. لذا در صورتی که به تشخیص آن معاونت محترم یا اذعان پژوهشگران فعال در آن 
دانشگاه/موسسه و براساس حدود آستانه موجود در پیوست ۳، شخصی حائز شرایط قرار گرفتن در جمع نویسندگان یک درصد برتر 
است، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم آمادگی دارد این موارد را بررسی و نتیجه را به طریق مقتضی به آن معاونت محترم اعالم 

نماید.  


