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Scientific communication is usually associated with written documents (1)  and scholarly 

journal articles are still the most used in universities to publish the researches(2) . 

However, with the advent of the Internet and the science of information technology, the 

way science is transmitted has witnessed profound changes (3). In the age of digital 

communication, professionals and the general public are constantly immersed in a dense 

visual environment, especially when it comes to science and technology content. In the 

modern sciences images have been at the center of communication processes since the 

beginning (4). Currently, YouTube, the second prominent engine after Google web search 

is widely used and scientific literacy in the standard dimension contributes to the public 

understanding of science at the international level (5). As we know, the Internet and the 

media have played an important role in the communication of the scientific community 

and it seems creative utilizing of these tools play a significant influence in the 

development and expansion of scientific findings. Nowadays Publications can benefit 

from new communication tools and articles can be more than simple text documents that 

contain some graphs and tables (2, 3). Sharing the results through audiovisual resources 

has obtained an important role in this process (6). An audio abstract provides an 

opportunity for researchers to communicate in a distinguished multimedia format. In 

recent years, using of videos by the scientific community has increased widely and 

researchers for the expansion and impact of their scientific publications use audio and 

visual media (7). Scientific impact, is determined by utilizing of a work by other 

researchers (8). Since audio-visual abstracts increase the number citations to the article, 

the understanding of scientific research by other researchers, credibility, transparency and 

popularity, it has been noticed by publishers and magazines. According to studies, the 

amount of citations of articles that have video abstracts are greater than articles without 

video abstracts (5). It shows the importance of using the latest tools and journals can use 

audio-visual abstracts as an opportunity to provide more effective results for authors. 

Increasing the number of visits and also to be practical like this Abstracts, publishers 

should define frameworks for preparing and editing, and it is better to have a video 

abstract with the to be published article. Abstracts allow us to communicate in ways that 

were not possible before and personalizing articles with new methods. Considering that 

the world's prestigious magazines and publications have defined their own framework 

and so far in domestic publications, this has not been done and since using of Audio-

video files leads to easy promotion and sharing of research results in social networks, It is 

suggested that the audio abstract should be considered in the journal due to the ease of 

preparation and editing in the form of a platform with accurate and localized instructions. 
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مقاالت علمی همچنان بیشترین کاربرد را در  ووالً با فرمت نوشتاری مرتبط است ارتباطات علمی معم

آوری اطالعات، حال، با ظهور اینترنت و علم فن. با اینهای تولید شده دارندها برای انتشار پژوهشدانشگاه

. در عصر ارتباطات دیجیتال، متخصصان و عموم مردم تغییرات عمیقی بوده استشیوه انتقال علم شاهد 

شود. ویژه وقتی صحبت از محتوای علم و فناوری میور هستند، بهدائماً در یک محیط بصری متراکم غوطه

ضر یوتیوب . در حال حاتصاویر در علم مدرن از همان ابتدا در مرکز فرآیندهای ارتباطی قرار داشته است

پس از گوگل دومین موتور جستجوی وب پرکاربرد است و سواد علمی در بعد استاندارد، به درک 

ها، نقش مهمی در دانیم اینترنت و رسانههمانطور که می باشد المللی میعمومی از علم در سطح بین

روشی خالقانه، تأثیر بسزایی در  رسد استفاده از این ابزارها باارتباطات جامعه علمی داشته و به نظر می

توانند از ابزارهای ارتباطی جدید های علمی محققان ایفا کند. امروزه انتشارات میتوسعه و گسترش یافته

. به ای باشند که حاوی برخی نمودارها و جداول هستندمند شوند و مقاالت، فراتر از اسناد متنی سادهبهره

یک  .ریق منابع سمعی و بصری نقش مهمی در این فرآیند به دست آورده استگذاری نتایج از طاشتراک

های اخیر، کند. در سالای غنی فراهم میچکیده صوتی فرصتی برای ارتباط محققین در قالب چند رسانه

یر ای افزایش یافته و محققان برای گسترش و تأثاستفاده از ویدئوها توسط جامعه علمی به طور گسترده

از یک اثر تأثیر علمی، میزان استفاده .کنند های صوتی و تصویری استفاده میانتشارات علمی خود از رسانه

های صوتی تصویری باعث افزایش تعداد استنادات به که چکیده از آنجاییتوسط سایر محققین است 

فزایش اعتبار، شفافیت و محبوبیت مقاله، افزایش میزان درک از تحقیقات علمی توسط سایر محققین، ا

 .شود، توسط ناشرین و مجالت مورد توجه قرار گرفته استمقاله می

 ن مقالهاينحوه ارجاع به 
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 حترمسردبير م

مرتبط  ینوشتارمعموالً با فرمت  یارتباطات علم

کاربرد را در  نیشتریهمچنان ب ی( و مقاالت علم1است )

(. با 2شده دارند ) دیتول یهاانتشار پژوهش یها برادانشگاه

 وهیاطالعات، ش یآورو علم فن نترنتیبا ظهور ا حال،نیا

(. در عصر 3بوده است ) یقیعم راتییانتقال علم شاهد تغ

 کیدر م مردم دائمًا متخصصان و عمو تال،یجید رتباطاتا

صحبت  یوقت ژهیوور هستند، بهمتراکم غوطه یبصر طیمح

در علم مدرن از  ری. تصاوشودیم یعلم و فناور یاز محتوا

( 4قرار داشته است ) یارتباط یندهایهمان ابتدا در مرکز فرآ

موتور  نیپس از گوگل دوم وبیوتی. در حال حاضر 

در بعد  یوب پرکاربرد است و سواد علم یجوجست

 یالمللنیاز علم در سطح ب یوماستاندارد، به درک عم

ها، نقش و رسانه نترنتیا میدانی(. همانطور که م5) باشدیم

 رسدیداشته و به نظر م یدر ارتباطات جامعه علم یمهم

در  ییبسزا ریخالقانه، تأث یابزارها با روش نیاستفاده از ا

کند. امروزه  فایا محققان یعلم یهاافتهیتوسعه و گسترش 

مند شوند بهره دیجد یارتباط یاز ابزارها توانندیانتشارات م

 یباشند که حاو یاساده یو مقاالت، فراتر از اسناد متن

 یگذار(. به اشتراک3, 2نمودارها و جداول هستند ) یبرخ

ن یدر ا ینقش مهم یو بصر یمنابع سمع قیاز طر جینتا

 یصوت دهیچک کی (.6به دست آورده است ) ندیفرآ

 یغن یادر قالب چند رسانه نیارتباط محقق یبرا یفرصت

توسط  دئوهایاستفاده از و ر،یاخ یها. در سالکندیفراهم م

 یو محققان برا افتهی شیافزا یابه طور گسترده یجامعه علم

و  یتصو یهاخود از رسانه یانتشارات علم ریگسترش و تأث

استفاده از  زانیم ،یعلم ری(. تأث7) کنندیاستفاده م یریتصو

که  یی(. از آنجا8است ) نیمحقق ریاثر توسط سا کی

تعداد استنادات  شیباعث افزا یریتصو یصوت یهادهیچک

 ریتوسط سا یعلم قاتیدرک از تحق زانیم شیبه مقاله، افزا

 شود،یمقاله م تیو محبوب تیاعتبار، شفاف شیافزا ن،یمحقق

است. طبق رار گرفته ورد توجه قو مجالت م نیتوسط ناشر

 یوئیدیو دهیکه چک یاستنادات مقاالت زانیمطالعات، م

 یوئیدیو دهیاز مقاالت بدون چک شتریداشتند به مراتب ب

را نشان  نینو یاستفاده از ابزارها تیاهم نی(  و ا5بوده )

را  یریوتص یصوت یهادهیچک توانندیو مجالت م دهدیم

 یبرا ج،یچه بهتر و مؤثرتر نتاه هر ارائ یبرا یبعنوان فرصت

و  دیبازد زانیم شیفراهم کنند. البته جهت افزا سندگانینو

 ستیبایناشران م ها،دهیچک نگونهیبودن ا یکاربرد نیهمچن

کنند و بهتر  فیتعر نیو تدو هیجهت ته ییهاچارچوب

ها  دهیشود. چک رهمراه با مقاله منتش ییویدیو دهیاست چک

ارتباط  ییهاکه به روش کنندیما فراهم م یرارا ب امکان نیا

که قبالً ممکن نبود و مقاالت خود را با  میبرقرار کن

 نکهی. با توجه به امیکن یساز یشخص نینو ییهاروش

را در چارچوب خود  تمیآ نیا ایمجالت و انتشارات معتبر دن

مهم  نیا ،یکرده و تا کنون در انتشارات داخل فیتعر

 - یصوت یهالیاستفاده از فا کهیصورت نگرفته و از آنجائ

 جیآسان نتا یگذارو اشتراک جیمنجر به ترو یریتصو

 شودیم شنهادیپ گردد،یم یاجتماع یهادر شبکه قاتیتحق

در قالب  نیو تدو هیبا توجه به سهولت ته یصوت دهیچک

شده در مجله  یو بوم یقیدستورالعمل دقپلتفرم و  کی

 .ردینظر قرار گمد

 :تشكرتقدیر و 

مقاله، از مرکز مطالعات و  سندگانینو لهینوسیبد

مشهد  یدانشگاه علوم پزشک یتوسعه آموزش علوم پزشک

 .ندینمایم یتشکر و قدردان

 تضاد منابع:

 یضاد منافعت چیکه ه کنندیاعالم م سندگانینو

 در مطالعه وجود ندارد.
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