
چگونه نرخ استنادات خود را افزایش دهیم؟
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بسیاري . شودنامه در دسترس باشد، احتماال فقط توسط افراد کمی خوانده میتان تنها به عنوان پایاناگر تحقیق

ها از موضوع خود خسته آن. کنند تقریبا فرسوده هستنداز دانشجویان زمانی که مقطع دکتري را تمام می
) و احتماال تجرد(ها فقر سال. انداند و یا بر شغل و زندگی جدید تمرکز کردهاند، از استاد راهنماي خود آزردهشده

. کندهاي قدیمی براي انتشار مدارك جدید را تضعیف میشور و شوق براي کاوش میان داده،اغلب حرارت
آن دو . ها را از شما بگیردتواند آنزندگی، تنها دو چیز است که کسی نمیهايعدم قطعیتمتاسفانه، در میان

بنابراین، افتخار خود را پشتوانه قرار داده، کامپیوتر خود را روشن . چیز مرتبه علمی و مدارك علمی شما هستند
مقاله را براي یک مجله این کار را هر روز حداقل یک ساعت ادامه دهید تا زمانی که .کرده و نوشتن را آغاز کنید

هاي جذاب اطالعات و یا تحلیل منتشر شده و یا حداقل در حال این کار را تا زمانی که تمام تکه. ارسال کنید
.بررسی باشند تکرار کنید



در جایی منتشر کنید که به حساب بیاید
یک قاعده ساده براي . هاي موجود خیلی خوب نیستاز گزینهآور باشد و بسیاريتواند دلهرهدر حال حاضر انتخاب مجالت می

آي اسآي یا تامسون آياسکه با نام آي(شود یا خیر آي نمایه میاسانتخاب یک مجله قابل قبول این است در پایگاه آي

یک مجله داراي تاثیر باال اگر مجله در آن نمایه نشده بود، بسیاري از موسسات دانشگاهی آن را به عنوان). تر استشناخته شده

در -بلکه بخشی از آن الزم است-الزم نیست همه انتشارات علمی شما. براي محاسبه ارتقاء و استخدام در نظر نخواهند گرفت

هاي موضوعی خاص، یک مقاله کنفرانسی عالوه بر این، به غیر از علوم کامپیوتر یا برخی دیگر از حوزه. شودآي نمایه اسآي

.کمی در ارتقاء و استخدام داردوزن



زمان چرخه بررسی مقاله را بررسی کنید
یک قاعده ساده براي . هاي موجود خیلی خوب نیستآور باشد و بسیاري از گزینهتواند دلهرهدر حال حاضر انتخاب مجالت می

آي اسآي یا تامسون آياسکه با نام آي(شود یا خیر نمایه میآي اسانتخاب یک مجله قابل قبول این است در پایگاه آي

اگر مجله در آن نمایه نشده بود، بسیاري از موسسات دانشگاهی آن را به عنوان یک مجله داراي تاثیر باال ). تر استشناخته شده

در -بلکه بخشی از آن الزم است-االزم نیست همه انتشارات علمی شم. براي محاسبه ارتقاء و استخدام در نظر نخواهند گرفت

هاي موضوعی خاص، یک مقاله کنفرانسی عالوه بر این، به غیر از علوم کامپیوتر یا برخی دیگر از حوزه. شودآي نمایه اسآي

.وزن کمی در ارتقاء و استخدام دارد



از نسخه پیش از چاپ آنالین مطمئن شوید
. پذیر استصرف پذیرفته شدن مقاله شما به این معنا نیست که مقاله دسترس. دیگر چرخه انتشار استیک عامل مرتبط

براي جلوگیري از این مشکل، در حال . بماند که واقعا بد است» در دست چاپ«ممکن است بیش از یک سال در وضعیت 

این ترتیب در مدت پذیرش مقاله یک شناساگر به . اندحاضر بسیاري از مجالت به سمت نسخه پیش چاپ الکترونیک رفته

در حال حاضر براي . شودبه مقاله اختصاص داده شده و نسخه الکترونیکی آن منتشر می(DOI)دیجیتال شی منحصر به فرد

)وTaylor and Francisمثل(اکثر ناشران اصلی دانشگاهی  Elsevierاما هنوز براي مجالت . این اصل معمول است

بدتر از این، بسیاري از این انتشارات فقط . چنین نیستاي یا تجاري به صورت کامل اینهاي حرفهده توسط سازمانمنتشر ش

بنابراین، یک مقاله پذیرفته شده ممکن است . به صورت فصلنامه هستند و ممکن است صف انتشارات طوالنی داشته باشند

.آیندی امروز، محققان کمی از عهده این صبر طوالنی بر میدر جو بسیار رقابت. براي یک تا دو سال منتشر نشود



مقاله مروري منتشر کنید
کردند، به این دلیل که آنها را به عنوان تحقیق اصیل در نظر هاي گذشته، مجالت برتر مقاالت مروري منتشر نمیدر سال

اند که یک مقاله مروري خوب بسیار پر تغییر کرده زیرا سردبیران متوجه شدهاین موقعیت به طور محسوسی. گرفتندنمی

شاخصی که بسیاري از نویسندگان آن را (این استنادات به معناي باالرفتن شاخص تاثیر براي مجالت است . استناد است

الت نسبتا مورد استقبال قرار بنابراین، مقاالت مروري توسط مج). گیرندشان براي انتخاب مجله در نظر میاساس تصمیم

تواند به خوبی تعداد کلی اي شد یک یا دو مقاله مروري میتوان با نگارش مقاالت مروري حرفهدر حالی که نمی. گیرندمی

هاي دیگر رود، این استنادات مبنایی براي ایجاد شاخصچنانچه فردي در حرفه خود پیش می. استنادات فرد را افزایش دهد

گیرند بلکه مجموع استنادات یک نویسنده از تمام مقاالت وي را مالك که تنها استنادات یک مقاله را در نظر نمیشوند می

.دهندقرار می



از مخازن دسترسی آزاد استفاده کنید
از متن، تصاویر و جداول نهایی مقاالت مخزن دسترسی آزاد معموال سایتی در وب با دسترسی عمومی است که یک نسخه رایگان

ترین نوع آن مخازن رایج. کندها را فراهم میمنتشر شده شامل افراد مشارکت کننده در مقاله به همراه وابستگی سازمانی آن

این موضوع .به دلیل مسائل کپی رایت، اکثر مقاالت در قالب آخرین ویرایش خود نیستند. ها استدانشگاهی یا گروهی از دانشگاه

با این وجود، تحقیق شما به صورت .ماهه تحمیل شود24تا 12همچنین ممکن است یک دوره انتظار . بستگی به نظر ناشر دارد

هاي مالی، به خصوص در حوزه علوم سالمت در حال حاضر بسیاري از سازمان. رایگان در اینترنت در دسترس همگان خواهد بود

تان مخزن دسترسی اگر موسسه. ها باید به صورت رایگان در دسترس عموم باشندر شده از بودجه آنکنندمقاالت منتشالزام می

گیت یک ، ریسرچ)http://www.researchgate.net(گیت در دسترس استهاي دیگري مثل ریسرچآزاد ندارد، گزینه

براي دانشمندان و محققان است که امکان اشتراك مقاالت، پرسش و پاسخ به سواالت و پیدا کردن همکاران علمی شبکه اجتماعی 

. تان با شما مکاتبه کنندتواند به دیگران کمک کند در مورد مقالههمچنین این فعالیت در سایت می. کندرا براي آنها فراهم می

هاي بدون کپی رایت یا آدرس ایمیلی که محققین از طریق آن هایی به نسخهینکگزینه دیگر اینست که رزومه خود را و با ل

توانند از شما درخواست یک نسخه از مقاله را داشته باشند، در محیط وب قرار دهیدمی



تان را به دست آوریداعتبار کامل مقاالت و استنادات
مثل محمد حسین (تان ظاهر نشود تان به طور یکسان در همه انتشاراتممکن است شکل دقیق نامبا توجه به الزامات ناشر،

هایی شود که آمار ها و الگوریتمکه ممکن است سبب سردرگمی سازمان) حسینیحسینی و محمد شاهحسینی، حسین شاهشاه

احتمال ) مثل علی محمدي(اید یا اسم رایجی دارید ییر دادهاگر نام یا وابستگی سازمانی خود را تغ. کننداستنادات را گردآوري می

راهی براي به حداقل . بیشتري وجود خواهد داشت که اعتبار همه مقاالت و استنادات وابسته به آن مقاالت را دریافت نکنید

بر این . ثابت استرساندن این مشکل، انتخاب یک نام آگاهانه است که تحت آن نام مقاله منتشر خواهد شد و براي همیشه

اگر نام رسمی . کنیدتوانید یک اسم یا حرف میانی وارد کنید که در حالت معمول استفاده نمیاساس، اگر نام رایجی دارید می

یک راه دیگر .توانید بر اساس نام قبلی خود به انتشار ادامه دهید، حتی اگر دیگر نام رسمی شما نیستاید، میخود را عوض کرده

همچنین این سیستم به )http://scholar.google.com.(اندازي یک پروفایل در گوگل اسکالر استهبود وضعیت راهبراي ب

اتفاق زمانی رخ غالبا این. تان را که با کمی تغییر در عنوان آمده، شناسایی کندهایی از مقالهشما اجازه خواهد داد تا نسخه

همچنین گوگل اسکالر راهی سریع . دهد که عنوان مقاله با خط تیره از هم جدا شده یا نام نویسنده داراي غلط امالیی باشدمی

گردند کمک در آخر گوگل اسکالر به دیگر محققان که به دنبال یکی از آثار شما می. کندتان فراهم میبراي بررسی استنادات

.ها باشد یا خیرسرعت بررسی کنند آیا مقاله مرتبط دیگري توسط شما منتشر شده که مورد عالقه آنکند تا به می



هاي آماري خود را منتشر کنیدمجموعه داده
ها یک نشانگر دیجیتالی دادهتوانند به هاي مشابه میهدیتاسایت و پایگا. استها یک عادت خوب سادهآرشیوسازي مجموعه داده

به دلیل هزینه باالي .دهدتان را میاین کار به شما امکان افزایش استنادات پروفایل. اختصاص دهند(DOI)شی منحصر به فرد

آوري داده، حتی اگر دیگران با روش پردازش و تفسیر شما موافق نباشند، این پایگاه فرصتی به منظور افزایش اعتبار به جمع

.کنداطر تولید داده با کیفیت باال فراهم میخ

در جاي مناسب، به خودتان استناد دهید
تان در دوست ندارد یک مقاله ارسال شده با خود استنادي بیش از حد ببیند، اما اگر شما در مقاله قبلیهیچ داوري در مجله

تان را در قسمت مرور مقاله، همچنین در قسمت روش یا مقایسهکت قبلیاید، مشارهمان حوزه موضوعی، مطلبی منتشر کرده

.به عنوان یک قاعده کلی، خود استنادي را تا حداکثر سه مورد و فقط به مقاالت مجالت محدود کنید. نتایج حذف نکنید



کنیداجازه دهید دیگران بدانند شما چه می
حتی اگر این عادت . هاي موضوعی و در برخی از موسسات، ارسال مطلب مطبوعاتی یک عادت متداول استدر برخی از حوزه

هرچند شما احتماال باید با دفتر (در موسسه فعلی شما متداول نباشد، مانعی براي انجام این کار توسط شما وجود ندارد 

هایی منجر به مقاالت اغلب چنین اطالعیه). ها الزم است یا خیریا تایید آنتان هماهنگ کنید تا ببینید آمطبوعاتی موسسه

تان به گزینه دیگر ارسال مقاله. شودهاي علمی مجالت علمی در سطح ملی و محلی یا نشریات تجاري میکوچکی در بخش

بنابراین زمانی که چیزي . استموفقیت نیازمند حداقل کمی تبلیغ براي خود . همکاران و محققان در آن حوزه موضوعی است

استاد دانشگاهی 10یا 5یک نسخه از آن را براي . تان باعث افتخار است اجازه دهید دیگران بدانندکنید که برايمنتشر می

با وجود . ممکن است آنها از پیش درآمد شما چشم پوشی کنند اما ممکن است چنین نباشد. تان بفرستیددر حوزه موضوعی

العاده باشد مثل تواند فوقپاداش این کار می. دقیقه از زمان شما صرف خواهد شد15نسخه الکترونیکی مقاله، فقط ایمیل و 

به طور خالصه، . حتی ممکن است به پیشنهاد شغل بعدي منجر شود. تقاضا به عنوان سخنران مهمان یا به عنوان یک همکار

.اهید دادبا انجام این کار راه ساده چیزي را از دست نخو


