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نمايه شده است. اين پايگاه داده  MathSciNet مقاله در سيزده ،2014تا پايان سال دکتر مريم ميرزاخانی از 
و پردازی معتبرترين پايگاه نمايه سازی در رياضيات است و زير نظر انجمن رياضی امريکا به چکيده نگاری 

 13در دنيا می پردازد. به اين حوزه رياضی مجله  3000در چاپ شده کتابها و مقاالت پژوهشی رياضی نقد 

ن صاحب نام در مجالت معتبر ارجاع داده شده است که تأثير بااليی را بار توسط رياضيدانا 144مقاله بيش از 
توسط يک رياضيدان جوان نشان می دهد. بيشترين ارجاع به دو مقاله مهم وی در دو مجله "يافته های 

ميرزاخانی مقاالت ديگری ارجاع) بوده است.  40بيشتر از با رياضی" و "مجله امريکايی رياضی" (هر يک 
دوک" دارد که توسط انتشارات دانشگاه دوک در امريکا  رياضیالت معتبری از جمله "مجله نيز در مج

مقاله  13اين که به يک رياضيدان با مجله سطح باالی دنيا محسوب می شود.  15منتشر می شود و جزو 
اين ارزيابی جايزه فيلدز (که معادل جايزه نوبل است) اهدا می شود و رياضيدانانی با صدها مقاله جايی در 

دانه های تک ندارند، نشان از توجه جامعه علمی کشورهای پيشرفته به کيفيت در برابر کميت دارد. آنها به 
   .غنامهره های کم  انبوه بهتوجه دارند نه  گرانبها

 د و معلومنزمينه شکوفايی بيشتر خود را فراهم نماي ندتوانست انبا مهاجرتشو ديگر نخبگان مريم ميرزاخانی 
با مشکالت فزاينده ای که برای محققان کشورمان وجود  ندمی توانستآيا  ندنيست که اگر در ايران می ماند

آدمها موارد اين در کنار د. نبه همين خوبی بدرخش ،سازدمی  تباهرا ها ندادن هايی که انگيزه  بهاو با  دارد
دو مجله وضعيت به بايد از ميان آنها که  که از بی توجهی رنج می برندوجود دارد در کشورمان ديگری نيز 

اين دو مجله تنها مجالت ايرانی هستند که . " اشاره کرد"سالنامه آناليز تابعی" و "مجله آناليز رياضی باناخ
. ضريب تأثير اين دو مجله در انجمن رياضی امريکا ظاهر شده اندمجالت پراعتبار  در فهرست

MathSicNet  ميانگين  در حالی که بيشتر است 40/0باشد که از ميانگين می 49/0و  51/0به ترتيب

با مسرت هزينه امريکا انتشارات دانشگاه دوک  اخيرااست.  07/0مجالت رياضی ايرانی ساير ضريب تأثير 
 به عهده گرفته است و اگر تدبيری در حفظ(که قريب چند ده هزار دالر است) را  معتبر اين دو مجلههای چاپ 
به خارج از کشور کوچ  ،فرار مغزهاپديده  همچون ،می رود، انتظار صورت نپذيرددو مجله اين  و حمايت از

  .برنگردندبه النه اين پرستوها  دبگر که روزی به افسوسو  .نمايند


