
 

 ایران مقام نخست جهانی در "سهم مقاالت نانو" را کسب کرد 

بر اساس اعالم پایگاه آمار و اطالعات "استات نانو" ایران با تولید 
درصدی مقاالت علمی نانو در داخل کشور از منظر اولویت به  ۱۲

  .تولید این علم در جهان رتبه نخست را کسب کرد

 
 
 
 
 

های علمی به استخراج آمار و اطالعات فناوری نانو و با استفاده از متدلوژی 0202از سال  StatNano "نانوپایگاه آمار و اطالعات "استات 
 .آیدگذاران در دنیا به حساب میپردازد و مرجع محققان و سیاستانتشار آن می

تک کشورها استخراج و برای تک "Web of Science" آمار مقاالت نانو با استفاده از یک عبارت جستجوی خاص در موتور جستجوی بانک 
 .شودصورت ماهانه گزارش میبه

هزار مقاله مرتبط با فناوری نانو منتشر شده است؛ از این تعداد،  071تعداد  0202بر اساس گزارش جدید این پایگاه در سال جاری، تا آخر سال 
نخست جهان از لحاظ تولید مقاله مرتبط با فناوری نانو قرار  ر جایگاهمقاله مربوط به کشور چین است که با توجه به این تعداد د 70222حدود 

 .دارد
 .دهددرصد از کل انتشارات علمی این کشور را در سال جاری تشکیل می 01منتشر شد، بیش از  0202مقاالت علوم نانو چین که در سال  

اند؛ کشور ایران های بعدی را تشکیل دادههند، ایران و کره جنوبی ردهمقاله در رده دوم جهان قرار دارد؛  00222پس از چین، کشور آمریکا با 
  .مقاله را در زمینه علم نانو تولید کرده است 020هزار و  02تعداد  0202در سال 

از اولویت آنها در ای تواند نشانهمی نانو در کل نشریات کشورها های فناوریجدا از تعداد مقاالت علوم نانو در کشورهای مختلف، سهم مقاله  
 .این زمینه از علم باشد

 درصد از مقاالت تولیدی خود را در زمینه فناوری نانو به چاپ رسانده است؛ ۱۲از این منظر کشور ایران، در رده نخست قرار دارد که  
  .اندهای بعدی جای گرفتهپس از ایران، کشورهای عربستان و هند در رده

های شیمی، علوم مواد، فیزیک و علوم مهندسی دهد که بیشترین مقاالت به ترتیب در رشتهنشان می 0202در سال بررسی موضوعی مقاالت نانو  
 .اندمنتشر شده
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