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 40درصد تولیدات پژوهشی کشور در وزارت بهداشت انجام می شود.
دکتر شاهین آخوندزاده در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی گیالن گفت :بهترین دانشجویان کشور در
دانشگاه های علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند که به کارهای پژوهشی می پردازند ،به همین دلیل وضعیت پژوهش ما از
وزارت علوم بهتر است.
وی با بیان اینکه وضعیت پژوهشی در کشور با سرمایه گذاری انجام شده ،عالی است ،خاطرنشان کرد :ما بدون پول به این جا
رسیده ایم بنابراین وضعیت عالی است.
کل اعتبارات پژوهشی این وزارتخانه با  60دانشگاه علوم پزشکی در کشور و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی  400میلیارد تومان در
سال است که این مبلغ با روشن و خاموش کردن چراغ آزمایشگاه ها ،تمام می شود.
وضعیت پژوهشی کشور بویژه در وزارت بهداشت با کارهایی که انجام داده ایم ،خوب است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه به پژوهش بایستی فرهنگی باشد ،خاطرنشان کرد :دانشگاهی که آزمایشگاه های آن تا ساعت هایی از
شب روشن است ،آن دانشگاه فرهنگی است.
http://hbi.ir

رتبه دانشگاههای علوم پزشکی کشور در نتایج ماه  Novemberسال  2016میالدی نظام
رتبهبندی ESI - Essential Science Indicators
در حال حاضر از کشور ایران تعداد  12دانشگاه و موسسه علوم پزشکی در نظام رتبه بندی  ESIواجد رتبه هستند.
مبنای این رتبهبندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات یک درصد مقاالت دارای بیشترین استنادات در پایگاه ISI Web of
 Sciencesدر فاصله ده سال و هشت ماه ژانویه  2006تا پایان آگوست  2016بوده که اطالعات آن هر دوماه یکبار روزآمد
میشود.
الزم به ذکر است که در ویرایش اخیر ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز برای اولین بار به جمع دانشگاههای برتر کشور در نظام
رتبهبندی  ESIپیوسته است.

2

http://hbi.ir

فهرست مجالت نامعتبر و جعلی

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اقدام به ایجاد سامانه ای نموده که در این سامانه لیست مجالت نامعتبر
علمی منتشر شده و روزآمد می شود .تا کنون نزدیک به  1000ژورنال در این سامانه معرفی شده که نامعتبر تلقی شده و
بنابراین چاپ مقاالت در این ژورنالها از تاریخ اول ژانویه  201۷مشمول هیچ گونه امتیاز علمی ،پژوهشی ،آموزشی و
تشویقی نخواهد شد .بدیهی است پژوهشگران ،اعضا هیئت علمی ،دانشجویان و پرسنل دانشگاه می بایست پیش از مبادرت به
ارسال مقاله به هر مجله ای پس از بررسی های ع لمی و نمایه ای ،از معتبر بودن آن ژورنال با استعالم از سامانه مذکور اطمینان
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حاصل نمایند .الزم به ذکر است که وجود نام یک ژورنال در این سامانه دال بر نامعتبر بودن آن میباشد در صورتیکه عدم وجود
نام ژورنال الزاما به معنی معتبر بودن آن نیست.

آدرس سامانه:
http://blacklist.research.ac.ir
دسترسی آزمایشی مجموعه مجالت ناشرBMJ

دسترسی آزمایشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به  333عنوان از مجالت ناشر )BMJ (British Medical Journal
از طریق نشانی:
http://journals.bmj.com/site/journals
به مدت سه ماه فراهم شده است .ناشر  BMJدر حال حاضر  64عنوان نشریه منتشر می کند که از این تعداد  31عنوان
 Access Openبوده و رایگان در دسترس است و دسترسی به  33عنوان دیگر آن که مبتنی برپرداخت حق اشتراک است،
در حال حاضر برای دانشگاه فراهم شده است.

برترین پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1394
نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

محمد محمدزاده

821

2

بهاره امین

591

3

فروغ مرتضوی

482
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نام و نام خانوادگی
1

جواد گنجلو

فناور برتر

2

مریم گودرزیان

پژوهشگر برتر (کارمند)

3

میالد نظرزاده

داور برتر

4

محسن کوشان

کتاب برتر

5

الهام ایزی

ایده برتر

دانشکده پزشکی
نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

محمد محمدزاده

821

2

بهاره امین

591

3

محمد جواد نمازی

2۷5

دانشکده بهداشت
نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

محمد حسن رخشانی

41۷

2

احمد اله آبادی

355

3

مرجان وجدانی

241

دانشکده پرستاری و مامایی
نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

فروغ مرتضوی

482

2

مصطفی راد

4۷6

3

موسی الرضا تدین فر

435
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دانشکده پیراپزشکی
نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

سمیرا فوجی

248

2

فاطمه برزوئی

38

3

نرجس جشمتی فر

38

قرارداد پژوهشی

1

نام و نام خانوادگی

امتیاز

احمد حسینی بنده قرائی

803
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