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 .نمایه شد ISI دانشگاه علوم پزشکی ایران در Basic and clinical Neuroscience مجله

به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری، دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات 

اقدامات صورت گرفته در مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و معاونت تحقیقات و فناوری ضمن اعالم این خبر گفت: طی 

 Basic and clinical ، مجله Thomson Reuter(ISI) انتشارات و کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور با ناشر

Neuroscience  دانشگاه علوم پزشکی ایران در نمایه Emerging Sources Citation Index که از زیر مجموعه های ISI 

web Of Science  می باشد، نمایه شد. 
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 دهم درصد استنادات کل دنیا به ایران 9اختصاص 

 

آی میزان تولیدات علمی و میزان  اس رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم با تاکید بر اینکه براساس اطالعات پایگاه آی

درصد از تولید علم دنیا،  1.4در دو کشور چین و ایران در حال نزدیک شدن به یکدیگر است، گفت: ایران با تولید  استنادات

 .دهم درصد استنادات کل دنیا را به خود اختصاص داده است 9حدود 

ئه گزارشی درخصوص با ارا 4ریزی منطقه  گذاری و برنامه به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی در اجالس شورای سیاست

های کالن علم و فناوری کشور در محورهای کسب مرجعیت علمی و  های کالن علم و فناوری کشور، افزود: سیاست سیاست

های اسالمی و افزایش  سازی عملکرد و ساختار نظام، آموزش و تحقیقات کشور و محقق کردن دانشگاه فناوری جهان، بهینه

 .دشو اثربخشی در اقتصاد تعریف می

های کالن کشور در چهار محور مرجعیت علمی، میزان اثرگذاری  وی با تاکید بر اینکه معیارهای تشخیص میزان تحقق سیاست

گیرد، ادامه داد: براساس  تولیدات علمی در اقتصاد، دیپلماسی علمی و فناوری و تولید علم و فناوری مورد ارزیابی قرار می

غی از سوی مقام معظم رهبری باید علم به فناوری و فناوری تبدیل به ثروت و قدرت شود. های کالن علم و فناوری ابال سیاست

ولی در حال حاضر ما شاهد افزایش محض تعداد مدارک علمی هستیم و الزم است در کنار این امر به توسعه کمی و کیفی علم، 

 .دیپلماسی علمی و توسعه کمی علوم کاربردی توجه شود

پژوهشی کشور را به این سمت دانست و یادآور شد: ما باید از میان دو مقوله توسعه کمی علم و توسعه گذاری  هقان هدفد

همزمان علم کاربردی و بنیادی، مقوله دوم را انتخاب کنیم چرا که برای توسعه کیفی تولیدات علمی باید کلیه پارامترهای 

 .ارزیابی علمی مورد توجه قرار گیرد

های علم و فناوری در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری  علوم جهان اسالم با اشاره به تهیه شاخص رئیس پایگاه استنادی

ها مبتنی بر تولید علم نوآورانه، تولید علم فناورانه و تولید علم صنعتی است. به این معنا که در این  خاطرنشان کرد: این شاخص

 .های فناورانه و نوآوری و صنعتی را مورد ارزیابی قرار دهیم حوزه ها درصدد هستیم تا میزان اثرگذاری علم در شاخص

درصد علم  1.45آی، ایران با تولید  اس وی با اشاره به وضعیت ایران در زمینه مرجعیت دنیا یادآور شد: براساس آمارهای آی

 .دهم درصد استنادات کل دنیا را دریافت کرده است 9دنیا، حدود 
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 .دهم درصد آن به ایران تعلق دارد 9میلیون است که از این میزان  430ات حدود به گفته وی، کل استناد

سهم استنادات کشور آمریکا از میزان مقاالت  2014تا  2000های  آی در طول سال اس براساس امارهای منتشر شده از سوی آی

 .تولیدی آنها بیشتر بوده است

نیا برعکس است، خاطرنشان کرد: ولی آن نمودارهای ارائه شده از سوی پایگاه ی با بیان اینکه این میزان در بیشتر کشورهای دو

آی در کشورهای چین و ایران میزان استنادات با میزان تولیدات مقاالت در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند. ضمن  اس آی

 .لمی دنیا پیشی گرفته استمیزان استنادات از میزان سهم آنها در تولید مقاالت ع 2015آن در کشور چین در سال 

ای که از سال  براساس آمارها، مقاالتی که در مجالت یک درصد برتر دنیا قرار دارد از استناد باالتری برخوردار است. به گونه

، شش دهم درصد مقاالت کل دنیا مقاالت یک درصد برتر هستند که این مقاالت در مجالت با ضریب 2014تا سال  2012

 .تشر شده استتاثیر باال من

ای که  ها است به گونه های التین دانشگاه سازی نام های کشور همسان یکی از مشکالت موجود برای بررسی جایگاه علمی دانشگاه

مدل نوشته شده است که این امر ما را در پیدا کردن استنادات دانشگاه در  60نام التین دانشگاه عالمه طباطبایی حدود 

 .کند ی دچار مشکل میالملل های بین پایگاه

های کشور مسیر علمی و پژوهشی خود را تدوین کنند،  دهقان با تاکید بر اینکه برای رسیدن به مرجعیت علمی باید دانشگاه

ها با تعیین نقاط ضعف و قوت خود مسیر خود را در حوزه علم و فناوری تعیین  اضافه کرد: عالوه بر آن الزم است تا دانشگاه

 .کنند

http://www.isc.gov.ir /
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کسب باالترین امتیاز محور اخالق در پژوهش توسط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بین سایر 

 دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه 

در بین دانشگاه های علوم  امتیاز محور اخالق در پژوهشدانشگاه علوم پزشکی سبزوار به همراه دانشگاه البرز و یاسوج بر اساس 

  قرار گرفت. اولدر رتبه  پزشکی تیپ سه

 25امتیاز از  امتیاز اخالق نام دانشگاه

 23.64 520 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 23.64 520 دانشگاه علوم پزشکی البرز

 23.64 520 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 22.73 500 شهرکرددانشگاه علوم پزشکی 

 22.73 500 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 22.73 500 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 22.27 490 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 22.05 485 دانشگاه علوم پزشکی قم

 22.05 485 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 21.36 470 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 20.45 450 پزشکی زابلدانشگاه علوم 

 20.45 450 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 20 440 دانشگاه علوم پزشکی ساوه

 17.95 395 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 17.73 390 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 17.05 375 دانشگاه علوم پزشکی دزفول

 15.45 340 دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 15.23 335 دانشگاه علوم پزشکی آبادان

 15.00 330 دانشگاه علوم پزشکی بم

 12.27 270 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 11.82 260 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 5.45 120 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 - - دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
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 میالدی 2016ماه اول سال  10گاه اطالعاتی اسکوپوس در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در پایمقاالت 

مقاله دارد در صورتی که کل  89میالدی در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس  2016ماه اول سال  10علوم پزشکی سبزوار در دانشگاه 

 مقاله بود. 82اه اطالعاتی در این پایگ 2015سال  دانشگاه در مقاالت

 


