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رتبه نخست رشد کمیت تولید علم دنیا برای ایران 

 ارتقا دو پله ای

 

، براساس  (ISC)به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري هاي علمی بين المللی پایگاه استنادي علوم جهان اسلام

مورد رسيد که نسبت به سال گذشته  29434کميت توليد علم کشور به  ISIاطلاعات مستخرج از پایگاه استنادي 

 . رشد نشان می دهد 42%

کشور برتر توليد کننده کميت علم دنيا حائز رتبه نخست رشد کميت  ۵۲به این ترتيب جمهوري اسلامی ایران در بين 

 .می شود کشور توليد ۵۲از علم دنيا توسط همين  ISI %۲%توليد علم دنيا شده است. براساس پایگاه 

ميلادي چندین ماه سپري  ۵۱۰۲بود. با وجود اینکه از سال  ۲,,،۵،۲,۱ميلادي کميت توليد علم دنيا  ۵۱۰۲در سال 

 ۰۰%،,۵،۲۵ميلادي تعداد  ,۵۱۰ميلادي هنوز تکميل نشده است. تا حال حاضر درسال  ,۵۱۰شده است، اما اطلاعات سال 

 %۰ميلادي رشد کميت علم دنيا بيش از منفی  ۵۱۰۲با سال  ثبت شده است. بنابراین در مقایسه ISIمدرک در پایگاه 

 .است
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در نمودار بالا نمایش داده شده است  ميلادي 4144-4142 در سال هاي تعداد مدارک ثبت شده براي جمهوري اسلامی

سال اخير جمهوري اسلامی ایران در دو در نمودار زیر نشان می دهد که  4144-4142در سال هاي ميزان رشد علمی و 

 .بالاترین ميزان رشد کميت توليد علم را در طول پنج سال گذشته داشته است

 

ميلادي ميزان سهم ایران از کميت توليد علم دنيا نيز به ترتيب  4149-4142در سالهاي  ISIبراساس پایگاه استنادي 

) یک  ۰۳۲۲) یک مميز چهل و هشت( و %۰۳۲) یک مميز سی و هشت( ، %,۰۳) یک مميز سی و سه (،  ,,۰۳برابر با 

بالاترین  ميلادي ,۵۱۰مميز هفتاد و هفت( درصد بوده که از این نظر نيز رشد نسبتا مناسبی داشته به طوري که در سال 

ميلادي  ,۵۱۰سال اخير داشته است. جمهوري اسلامی ایران از نظرکميت توليد علم در سال  ۰۲سهم توليد علم را درطول 
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 ۵۱۰۲سال گذشته بوده است. همچنين درسال  ,دنيا را دارد که این رتبه براي اولين بار در طول  ۰۲تا این تاریخ رتبه 

 .ميلادي نسبت به سال قبل دو رتبه ارتقا داشته است ,۵۱۰دین ترتيب درسال را داشت و ب ۰۱ميلادي ایران رتبه 

ميلادي، با  ,۵۱۰با مقایسه ميزان رشد جمهوري اسلامی ایران در سال  ISIبراساس اطلاعات مستخرج از پایگاه استنادي 

 ين می باشد. بعد از جمهوريکشور برتر توليد کننده کميت علم دنيا صدر نش ۵۲درصد رشد کميت توليد علم در ميان  ۰۲

در رتبه سوم قرار دارد و لهستان  %۲بيشترین رشد کميت علم دنيا را داشته است. چين با  %۱اسلامی ایران، کشور روسيه با 

 .رتبه در رتبه بعدي قرار گرفته اند %,و ترکيه هرکدام با 

ت، اما چنانکه مقام معظم رهبري نيز بر آن هر چند رشد کميت علم یکی از شاخص هاي مورد توجه در توسعه علمی اس

تاکيد کرده اند، مهمترین مسئله حال حاضر کشور، هدایت علم توليد شده در مسير رفع نيازها است. بنابراین در عين توجه 

به کميت توليد علم توجه به شاخص هاي اساسی شامل کيفيت توليد علم، دیپلماسی علمی و همچنين اثرگذاري اقتصادي 

 .جتماعی علم توليد شده اهميت بسزائی دارندو ا

http://www.isc.gov.ir 
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 5931در سال  درصد مجلات برتر اسکوپوس 51مقالات دانشگاه در 

 
ار باید هدف قریکی از برنامه هاي دانشگاه ها  معمولا این مقالات بيشتر دیده شده و بيشتر هم استناد می گيرند.

دانشگاه علوم  .دادن این مجلات براي انتشار مقالات خود باشد که نمادي از کيفيت بالاي مقالات مربوطه خواهد بود

نظير دانشگاه خراسان  سهاز سایر دانشگاه هاي علوم پزشکی تيپ  5931مقاله در سال  8پزشکی سبزوار با داشتن 

 و یاسوج در رتبه بالاتري قرار دارد. شاهرود ، شهرکرد،شمالی، بيرجند، گناباد

 Title Journal Author 

1 Prevalence and antimicrobial resistance 

of Campylobacterspecies isolated from the 

avian eggs 

Food Control 
IF=3.38 

Faham Khamesipour 

2 The Clinical Usefulness of Tuberculin 

Skin Test versus Interferon-Gamma 

Release Assays for Diagnosis of Latent 

Tuberculosis in HIV Patients: A Meta-

Analysis. 

PLoS One 

IF=3.05 

Milad Nazarzadeh  

3 Mortality and morbidity due to exposure to 

outdoor air pollution in Mashhad 

metropolis, Iran. The AirQ model 

approach 

Environmental  

Research 

IF=3.08 

Mohammad Miri 

Ahmad Allahabadi 

4 A novel chitosan-polyethylene oxide 

nanofibrous mat designed for controlled 

co-release of hydrocortisone and 

imipenem/cilastatin drugs 

International 

Journal of 

Pharmaceutics 

IF=3.99 

Iraj Kohsari 

5 Application of integrated ozone and 

granular activated carbon for 

decolorization and chemical oxygen 

demand reduction of vinasse from alcohol 

distilleries. 

J Environ Manage 

IF=3.13 

Mojtaba Hadavifar 

6 Optimized clinical segmentation of retinal 

blood vessels by using combination of 

adaptive filtering, fuzzy entropy and 

skeletonization 

Applied Soft 

Computing 
IF=2.85 

Khosro Rezaee 

Javad Haddadnia 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713516302523
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713516302523
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713516302523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27622293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27622293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27622293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27622293
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27622293
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935116303267
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935116303267
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935116303267
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935116303267
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517316309243
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517316309243
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517316309243
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517316309243
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300093
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300093
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300093
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300093
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300093
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616304926
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616304926
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616304926
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616304926
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494616304926


 

6 
 

7 Response to “Letter to Editor: Minor 

correction to the thermodynamic 

calculation using the distribution constant 

by Shan et al. and Rahmani-Sani et al. 

(Letter) 

Journal of 

Hazardous 

Materials 

IF=4.83 

Abolfazl Rahmani-

Sani 

Ahamd Hosseini-

Bandegharaei 

8 Performance, kinetic, and biodegradation 

pathway evaluation of anaerobic fixed 

film fixed bed reactor in removing 

phthalic acid esters from wastewater 

Scientific Reports 

IF=5.22 

Mohammad Miri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389416310913
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389416310913
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389416310913
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389416310913
http://www.nature.com/articles/srep41020
http://www.nature.com/articles/srep41020
http://www.nature.com/articles/srep41020
http://www.nature.com/articles/srep41020
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وضعیت پیشرفت اعضای هیات علمی دانشگاه در سامانه علم 

 Google Scholarو  Scopusسنجی بر اساس دوپایگاه 

 
آقاي  رسيده،  1به  4خانم دکتر بهاره امين از اچ ایندکس اساتيد دانشگاه  ،با توجه به گزارش هفت ماه قبل سامانه علم سنجی

و خانم زینب بيدل نيز در رنبه  ، آقاي ميلاد نظرزادهبه جایگاه سوم دانشگاه ارتقا یافتند 4 اچ ایندکس دکتر گل محمدي با

   هاي چهارم و پنجم قرار گرفتند )بر اساس پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس(.

گوگل اسکالر جناب اقای دکتر شموسی به رتبه دوم و خانم لیال حسینی و خانم دکتر مرتضوی به رتبه  بر اساس پایگاه اطالعاتی

 چهارم و پنجم ارتقا یافتند.

 این تفاوت رتبه بندی به خاطر ایندکس مقاالتی است که ممکن است در اسکوپوس نمایه نشود.

isid.research.ac.ir/medsab
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لوم پزشکی سبزوارواحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ع  

به خانم حقیقی مراجعه کنید()برای ساخت پروفایل شخصی گوگل اسکالر   


