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 بیوفیزیک دانشگاه تهرانرشته استاد اکبر صبوری دکتر علیآقای 

برگزیدگان جشنواره ترویج علم امسال  ازجمله بیوفیزیک دانشگاه تهران،رشته استاد صبوری  اکبرعلیدکتر 

. وی در رابطه شودمیمحسوب  المللبینایرانی در سطح  شدهشناختهپژوهشگران  ازجملهکه  شوندمیمحسوب 

مقاله  ۴۶۲در حوزه تخصصی خود تاکنون اقدام به انتشار  بنده»: دهدمیعلمی خود چنین توضیح  هایفعالیتبه 

( مؤسسه تامسون رویترز و ارائه WOS، دارای نمایه وبگاه علم )زبانانگلیسی المللیکامل علمی در نشریات بین

المللی در سطح بین جانباینام که کثرت ارجاعات به مقاالت های علمی نمودهبیش از پانصد مقاله در کنفرانس

 تألیفبوده است که بتواند بنده را در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار دهد. انتشار بیست کتاب  قدریبه

رساله دانشجوی دکترا و راهنمایی  ۳۵اند و راهنمایی کتاب سال هم شده هاآناز رخی و ترجمه دانشگاهی که ب

 «بوده است. منعلمی  هایفعالیت دیگر از دانشجوی کارشناسی ارشد ۹۰ نامهپایان

و برجسته زندگی علمی  موردتوجه هایحوزهتنها  تواننمیرا  دانشگاهی هایفعالیتچاپ کتاب و انتشار مقاله و 

المللی و های بیندر عرصهحضور خورشیدی  ۱۳۷۳دکتر صبوری دانست و این استاد برجسته کشور از سال 

 هایکارگاهها، برگزاری المللی از طریق سخنرانیهای بینهای سنجش علم، همراه با معرفی نمایهتعریف شاخص

روند رشد آموزش عالی کشور  ع کرد. وی در طول این دورانشروهای عمومی را ها در رسانهآموزشی و مصاحبه

 .دادمرتب ثبت نموده و به جامعه گزارش  طوربه های جهانیرا بر اساس شاخص

تحقیقات  سازیفرهنگ من»: گویدمیدر این رابطه  استاد برگزیده دانشگاه تهران در جشنواره ترویج علم 

 سمت را به هادانشگاهمختلف،  هایدانشگاههای با حضور در هیئت ممیزهشکل دادم و  هادانشگاهالمللی را در بین

علمی خود  هایفعالیتبنده در طول در جهان بهبود یابد.  هاآنلی سوق دادم تا رتبه لالمهای بینحضور در عرصه
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منجر  که این امر استانداردسازی نشریات علمی برگزار کردم منظوربه هادانشگاهآموزشی مختلفی در  هایکارگاه

سنجی در خوزه علم جانباین هایکتاب و مقاالت المللی شد.های بینبه ورود نشریات مختلف کشور در نمایه

 جرتام. به بسیار مورد استقبال بوده و بیشترین ارجاعات را در حوزه علوم انسانی در همین خصوص داشته

المللی بوده و هستم و به این در سطح بین هادانشگاهتقا سنجش علم و ار گذارانبنیانبگویم که از  توانممی

را  آنمیدانم و  خوبیبهکنم. اعتبارسنجی نشریات علمی را خود به جامعه علمی کشور، افتخار می خدمتگزاری

 «دهم و برای ارتقا نشریات علمی کشور از هیچ کوششی فروگذار نیستم.آموزش می

با پدیده جعل و کذب  هاستسال»آفت دنیای دانش دانسته و گفت:  تریناصلیرا  علمشبهدکتر صبوری موضوع 

 هاآناعتباری نمودم و بی رسانیاطالععام  صورتبهبار بنده نشریات جعلی را  یناولبرای کنم. در علم مبارزه می

های جشنواره طورهمینجعلی و غیرعلمی و  هایهمایش امکردهتالش همواره . کردممطرح  هادانشگاهدر را 

 «.کنم رسانیاطالعکاذب را شناسایی و به جامعه علمی کشور 

وی در این باشد وجود ندارد.  شدهتدویندر کشور ما سیاستی که برای ترویج علم  صبوری، اکبرعلیبه باور دکتر 

آموزش باید توجه داشت که تواند مفید باشد. می آنو راهکارهایی برای انجام  هاسیاستتدوین »رابطه گفت: 

این  به باور من، به زبان ساده و به عموم آموزش داده شود و مسائل علمی که بهترچهمقدم بر پژوهش است و 

( ترویجی هستند و نویسندگان Natureو  Scienceترویج علم است. بهترین نشریات علمی جهان )مثل فعالیت 

نویسند را می آناند که چه چیزی برای گفتن دارند و اکنون دریافته افرادی هستند که عمری پژوهش نموده و هاآن

نشریات ترویجی در صدر  امروزه تا ترویج یابد. ارزش یک مقاله ترویجی بیش از یک مقاله پژوهشی است و

 علمی در ایران هایارزشجهان هستند. در کشور ما ارزش مقاالت ترویجی کمتر از پژوهشی است و به عبارتی 

بندی شوند. نشریات پژوهشی، بازنگری و باید نشریات علمی کشور از نو قالببه نظر من ونه شده است. وار
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المللی را های بین)انگلیسی( منتشر شوند تا نمایه یتعداد به حد مطلوب کاهش یابند و آنگاه به زبان علم ازنظر

خواهند شد. در کنار این موضوع  خوانده دیده و در این صورت نشریات علمی ایرانی نیز و جهانی شوند گرفته

 «.خود دست پیدا کنندشوند تا به رشد واقعی  بهاداده نیز نشریات ترویجی باید به

  گفتگو: احسان محمدحسینی

 

 


