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. دانشگاه ایرانی در جمع یک درصد دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند 30  

گفت : پایگاه علمی تامسون رویترز (ISC)  پایگاه استنادی علوم جهان اسالمبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست 

دانشگاه ایران در میان  30 )آی. اس. آی( فهرستی از موثرترین دانشگاه های دنیا را معرفی کرده است که در میان آن ها نام

 .می شودیک درصد دانشگاه های برتر که دارای بیشترین میزان اثر گذاری بوده اند مشاهده 

دانشگاه از جمله دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز،  12 دکتر محمدجواد دهقانی گفت: در بین دانشگاه های جامع، نام

 .است و سمنان به ترتیب اثرگذاری آمده تبریز، فردوسی مشهد، رازی، بوعلی سینا، کاشان، یاسوج، شهید باهنر کرمان، ارومیه

 معاونت تحقیقات و فناوری

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://medsab.research.ac.ir/&ei=mWmMVKHLMdCUuQSzzYKICg&psig=AFQjCNEbiFpEVbrU-QiOj5Tt6cLU5jLWEg&ust=1418574618075962
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خاطرنشان کرد: همچنین دانشگاه آزاد اسالمی در لیست یک درصد  (ISC) لوم جهان اسالمسرپرست پایگاه استنادی ع

 .دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته است

دکتر محمدجواد دهقانی افزود: از این میان دانشگاه های علوم پزشکی، نیز به ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی تهران، علوم 

شیراز، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی تبریز، موسسه پاستور ایران، علوم پزشکی  پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی

 .مشهد، علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی کرمان و بقیة اهلل )عج( در رده یک درصد دانشگاه های برتر دنیا حضور دارند

صنعتی کشور شامل دانشگاه صنعتی شریف،  دانشگاه 7 رییس مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری ادامه داد: همچنین،

اصفهان، امیرکبیر، علم صنعت ایران، خواجه نصیر طوسی، بابل و شیراز به ترتیب میزان اثرگذاری، در فهرست دانشگاه های یک 

 .درصد برتر جهان آورده شده اند

جمله شاخص های مهمی است که بیانگر دکتر محمدجواد دهقانی تصریح کرد: میزان استنادها به انتشارات علمی یک کشور، از 

 .میزان تکیه نظام جهانی علم، بر علم آن کشور است

درصد این  80 میلیون استناد در دنیای علم صورت گرفته است که 360 وی گفت: در بیست و پنج سال گذشته، بیش از

 .درصد از کشورهای دنیا صورت گرفته است 7 استنادها تنها به

http://ricest.ac.ir/?part=news&inc=news&id=910 

 کیست؟ 2015پرکارترین محقق ایران در سال 

 و قدرت کسب جهت در دنیا کشورهای مبنا همین بر و شده قلمداد توسعه اساسی ارکان فناوری و نوآوری پژوهش، امروزه

 فناوری و تحقیقات علوم، وزارت پژوهش، فرهنگ ترویج منظور به 1379 سال از نیز ما کشور در دارند. اتکا موارد این به ثروت

 پژوهش هفته نام به عمومی، فرهنگ شورای طرف از پژوهش روز نام به آذرماه25 گذارینام به توجه با را آذرماه هفته چهارمین

 این به و آورد فراهم کشور در فناوری و پژوهش امور مختلف ابعاد روی تمرکز و توجه برای مناسبی فرصت تا است نهاده نام

http://ricest.ac.ir/?part=news&inc=news&id=910
http://ricest.ac.ir/?part=news&inc=news&id=910
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 را تری مهم و بهتر اقدامات و ریزی برنامه نده،آی برای کشور در موجود وضعیت و روندها از اطالع ضمن نفعان ذی کلیه وسیله

 در ایران پژوهشگر پرکارترین شناسایی به دانشگاهی جهاد علمی اطالعات مرکز سنجی علم دفتر دهند. قرار خود کار دستور در

  است. پرداخته ایشان علمی مدارک بررسی و 2015 سال

 که است مدرک 516 با برابر آوساینس وب پایگاه در نیاسری صلواتی دکتر علمی مدارک کل تعداد علمی تولیدات تعداد

 متوسط صورت به مبنا این بر دهد، می نشان را ایشان علمی مدارک ،1 نمودار گردد. می باز 2001 سال به مدرک نخستین

 .است بوده درصد 40 تقریبا ایشان سالیانه رشد متوسط و کرده منتشر مدرک 34 حدود سالیانه ایشان

 

 

http://fa.journals.sid.ir/news.aspx?ID=1143 

 شد. معرفی وبومتریکس استنادی بندی رتبه در ایران دانشگاه برترین تهران پزشکی علوم دانشگاه
 

 

 رتبه از خود گزارش ترین تازه در مرکز این سنجی علم دفتر ، دانشگاهی جهاد علمی اطالعات مرکز عمومی روابط گزارش به

 606 رتبه با تهران پزشکی علوم دانشگاه : کرد اعالم است شده تهیه اسکالر گوگل استنادات اساس بر که وبومتریکس بندی

http://fa.journals.sid.ir/news.aspx?ID=1143
http://fa.journals.sid.ir/news.aspx?ID=1143
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 گرفته قرار وبومتریکس بندی رتبه برتر دانشگاه 1200 بین در که است ایران دانشگاه برترین استناد 680 و هزار 64 با و جهان

 976 و هزار 36 و 866 رتبه با اصفهان صنعتی ، استناد 395 و هزار 43 و 785 رتبه با تهران دانشگاههای همچنین است

 ، استناد 566 و هزار 28 و 1022 رتبه با شریف صنعتی ، استناد 215 و هزار 29 و 1005 رتبه با امیرکبیر صنعتی ، استناد

 و علم و استناد 843 و هزار 23 و 1112 رتبه با اصفهان پزشکی علوم ، استناد 699 و هزار 27 و1041 رتبه با مدرس تربیت

 . دان گرفته قرار بندی رتبه این در که هستند ایران دانشگاههای دیگر استناد 410 و هزار 21 و 1184 رتبه با ایران صنعت

 بندی رتبه این در را جهان نخست رتبه استناد 19 هزارو 299 و میلیون 1 با امریکا هاروارد دانشگاه گزارش این براساس

 و دوم رتبه استناد 971 و هزار 856 و استناد 75 و هزار 858 با ترتیب به نیز آمریکا استنفورد و شیکاگو دانشگاههای و داراست

 و دانشگاه 91 با انگلستان ، دانشگاه 303 با آمریکا کشورهای گزارش این در . دارند اختیار در را جهانی بندی رتبه این سوم

 بندی رتبه این در ایران سهم است گفتنی . هستند دارا شده بندی رتبه دانشگاه 1200 از را سهم بیشترین دانشگاه 78 با چین

 با آمریکا جهان برتر دانشگاه 100 بین در جهادددانشگاهی علمی اطالعات مرکز سنجی علم دفتر گزارش بنابر است. دانشگاه 8

 سهم نیز خاورمیانه منطقه در داراهستند. را دانشگاه تعداد بیشترین دانشگاه 8 با کانادا و دانشگاه 10 با انگلستان ، دانشگاه 63

 بررسی است ذکر به )الزم دانشگاه هارچ صعودی عربستان دانشگاه، هفت مصر ، دانشگاه 8 ایران ، دانشگاه 13 ترکیه کشورهای

 ، دانشگاه سه عربی متحده امارات هستند(، بومی غیر ها آن اکثر دهد می نشان عربستان های دانشگاه برجسته محققین پروفایل

 که وبومتریکس های دانشگاه اخیر بندی رتبه است ذکر شایان است دانشگاه یک هرکدام قطر و عمان کویت، لبنان، قبرس،

 تعداد مبنا این بر است. شده ارائه ها آن برجسته علمی هیئت اعضای استنادات تعداد اساس بر است شده اجرا آزمایشی ورتبص

 گرفته نظر در دانشگاه آن علمی شاخص عنوان به عدد این و شده جمع یکدیگر با دانشگاه هر دهم تا دوم نفر استنادات

 شود. می

http://fa.journals.sid.ir/news.aspx?ID=1148 

 

http://fa.journals.sid.ir/news.aspx?ID=1148
http://fa.journals.sid.ir/news.aspx?ID=1148
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 1394در سال  2باالتر از  IFبا دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  متشر شده ISIمقاالت 

 index مجله نویسندگان از دانشگاه عنوان مقاله

RIT2 Polymorphisms: Is 
There a Differential 

Association? 

Khaligh A  Molecular 

Neurobiology  

ISI 

IF=5.13 

Global Spread of Human 
Chromoblastomycosis Is 

Driven by 
Recombinant Cladophialop

hora carrionii and 
Predominantly 

Clonal Fonsecaea Species 

Somayeh Dolatabadi 

PLOS Neglected 
Tropical Diseases 

ISI 

IF=4.44 

Correction: Gentamicin-
Attenuated Leishmania 

infantum Vaccine: 
Protection of Dogs against 

Canine Visceral 
Leishmaniosis in Endemic 
Area of Southeast of Iran 

Mohammad Javad 

Namazi 

PLoS Negl Trop Dis ISI 

IF=4.44 

Meta-analysis of diabetes 
mellitus and risk of hip 

fractures: small-study effect 

Nazarzadeh M, 

Bidel Z 

Osteoporos Int ISI 

IF=4.16 

Predicting the molecular role 

of MEIS1 in esophageal 

squamous cell carcinoma 

Rad Abolfazl Tumor Biology ISI 

IF=3.61 

Inhibition of amyloid 

fibril formation and 

cytotoxicity by a 

chemical analog of 

curcumin as a stable 

inhibitor 

Mohammad-Zadeh M Int J Biol Macromol ISI 

IF=3.09 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26941103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26941103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26941103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khaligh%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26941103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26941103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26941103
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004004
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004004
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004004
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004004
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004004
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004004
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0004004
http://journals.plos.org/plosntds/
http://journals.plos.org/plosntds/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990512/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990512/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990512/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990512/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990512/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990512/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3990512/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Namazi%20MJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Namazi%20MJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26501557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26501557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26501557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nazarzadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26501557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bidel%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26501557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26501557
http://link.springer.com/article/10.1007/s13277-015-3780-9
http://link.springer.com/article/10.1007/s13277-015-3780-9
http://link.springer.com/article/10.1007/s13277-015-3780-9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015002767
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015002767
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015002767
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015002767
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015002767
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141813015002767
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Helicobacter pylori in 
bottled mineral water: 

genotyping and 
antimicrobial resistance 

properties. 

Khamesipour F BMC Microbiol. ISI 

IF=2.72 

Application of integrated 
ozone and granular 
activated carbon for 

decolorization and chemical 
oxygen demand reduction 

of vinasse from alcohol 
distilleries 

Mojtaba Hadavifar 

 

Journal of 

Environmental 

Management 

ISI 

IF=2.72 

Tactile learning in rodents: 
Neurobiology and 

neuropharmacology 

Mohammad 

Mohammad-Zadeh 

 

Life Sciences ISI 

IF=2.7 

Metoclopramide role in 

preventing ileus after 

cesarean, a clinical trial 

Jila Agah, 

Roya Baghani, 

Mohammad Hassan 

Rakhshani, 

Abolfazl Rad 

European Journal of 

Clinical 

Pharmacology 

ISI 

(IF=2.69) 

The Effect of Verbascoside 
in Neuropathic Pain 
Induced by Chronic 

Constriction Injury in Rats 

Amin B Phytother Res ISI 

IF=2.66 

Correlation between 
nitrogen dioxide as an air 

pollution indicator and 
breast cancer: A systematic 
review and meta-analysis 

Nazarzadeh, M. 

Bidel, Z 

Mosavi-Jarrahi, A 

 

Asian Pacific 

Journal of Cancer 

Prevention 

ISI 

IF=2.51 

Inhibition of microglial 

activity alters spinal wide 

dynamic range neuron 

discharge and reduces 

microglial Toll-like 

receptor 4 expression in 

neuropathic rats. 
 

Nazemi S 

Mohammadzadeh M 
Clin Exp Pharmacol 

Physiol 

 

ISI 

IF=2.4 

The cost effectiveness of 
rotavirus vaccination in 

Iran. 

Jarrahi YM 

Jarrahi AM 

Hum Vaccin 

Immunother 

ISI 

IF=2.36 

Investigating the potential of 

carbon activated with NH4Cl 

for catalyzing the degradation 

and mineralization of 

Ahmad Alahabadi 

 

Chemical 

Engineering 

Research and 

Design 

ISI 

IF=2.34 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26970903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26970903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26970903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26970903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26970903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khamesipour%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26970903
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26970903
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/S0301479716300093
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300093
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479716300093
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014797
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014797
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03014797
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320516300315
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320516300315
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320516300315
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320516300315
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024320516300315
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00243205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25877021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25877021
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25877021
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Jila+Agah%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Roya+Baghani%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Mohammad+Hassan+Rakhshani%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Mohammad+Hassan+Rakhshani%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Abolfazl+Rad%22
http://link.springer.com/journal/228
http://link.springer.com/journal/228
http://link.springer.com/journal/228
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Amin%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26537351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26537351
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84957958797&origin=SingleRecordEmailAlert&txGid=0
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84957958797&origin=SingleRecordEmailAlert&txGid=0
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84957958797&origin=SingleRecordEmailAlert&txGid=0
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84957958797&origin=SingleRecordEmailAlert&txGid=0
http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84957958797&origin=SingleRecordEmailAlert&txGid=0
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55500082800&amp;eid=2-s2.0-84957958797
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55541906200&amp;eid=2-s2.0-84957958797
http://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55874952200&amp;eid=2-s2.0-84957958797
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=40173&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=40173&origin=recordpage
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=40173&origin=recordpage
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nazemi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohammadzadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25933029
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26360331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26360331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26360331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jarrahi%20YM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26360331
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jarrahi%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26360331
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