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 335نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور دارای شاخص  H-indexبرابر یا بیشتر از 15
هستند.
دکتر شاهین آخوندزاده قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعالم کردند تعداد اعضای هیات علمی دانشگاههای
علوم پزشکی کشور دارای شاخص  H-Indexبرابر یا بیشتر از  15در پایان ماه می سال  2016با  37درصد افزایش از 245
نفر به  335نفر رسیده است.
شاخص هیرش یا H-Indexاز شاخص های مهم علم سنجی است که در سال  2005به منظور محاسبه و نمایش توام کمیت
و کیفیت برونداد علمی پژوهشگران معرفی شد .به این ترتیب که شاخص hیک پژوهشگر عبارت است از hتعداد ازمقاالت وی
که به هرکدام حداقل  hبار استناد شده باشد
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در نیمه نخست نوامبر سال  2015میالدی ،تعداد اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور دارای
شاخص  H-Indexبرابر یا بیشتر از  15مشتمل بر  245نفر بوده است .خوشبختانه این تعداد در پایان ماه می سال 2016
میالدی با  37درصد افزایش به  335نفر رسیده که این اطالعات از طریق سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه های
علوم پزشکی کشور قابل مشاهده می باشد.
سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی Iranian Scientometric Information Databaseبا عنوان اختصاری  ISIDدر
سال  1394با هدف گردآوری و ارائه شاخصهای معتبر و روزآمد علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی
کشور ،توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت طراحی ،پیاده
سازی و اجرا شده و از طریق آدرس  http://isid.research.ac.irدر دسترس همگان قرارگرفته است.
در حال حاضر ،شاخص های علم سنجی بیش از  17500نفر عضو هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از طریق این
پایگاه ارائه و روزآمد می شود.
http://hbi.ir/forms/newsdetails.aspx?Id=10058&hbsId=202&category=2&templateid=2

رتبه اول تولید علم ایران در میان کشورهای اسالمی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم گفت :براساس کمیت تولید علم ،جمهوری اسالمی ایران در سال  2015در میان
کشورهای اسالمی رتبه نخست و در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد رتبه دوم را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،دکتر محمدجواد دهقانی ،در سمینار در مالزی با عنوان «ایران قدرت نوظهور علمی« گفت :جمهوری اسالمی
ایران از لحاظ کمیت تولید علم ،سریعترین رشد را در بین کشورهای دنیا تجربه کرده است بنحوی که براساس اطالعات مستخرج از
پایگاه استنادی اسکوپوس در سال  2014از لحاظ رشد کمیت علم ،ایران حائز رتبه چهارم بین المللی شد.
وی افزود :ایران در سال  2000رتبه  4۸کمیت تولید علم دنیا را در اختیار داشت ،اما هم اکنون در سال  2015براساس این کمیت رتبه
ایران به جایگاه  16دنیا ارتقا یافته است.
در سال  2000ایران تنها  0.2درصد از کل کمیت علم دنیا را تولید می کرد در حالیکه در سال  2015این رقم به  1.5درصد رسید.
باید در نظر داشت که کمیت علم دنیا نیز در این مدت دائم در حال رشد بوده است .براساس کمیت تولید علم ،جمهوری اسالمی ایران
در سال  2015در میان کشورهای اسالمی رتبه نخست و در بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد رتبه دوم را در اختیار دارد.
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براساس اطالعات کمیت تولید علم مستخرج از پایگاه استنادی  ISIدر سال  ، 2014ایران در حوزه مهندسی رتبه هفتم دنیا را در
اختیار دارد .در علوم مواد رتبه نهم دنیا را کسب کرده ایم .در حوزه های ریاضی و شیمی ایران در جایگاه  12دنیا قرار دارد .در حوزه
های علوم رایانه و کشاورزی رتبه ایران در سطح بین المللی  14است.
جمهوری اسالمی ایران نه فقط از جنبه کمیت تولید علمی که در بهترین مجالت دنیا منتشر شده است بلکه به لحاظ کیفیت تولید علم
نیز پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته است .یکی از شاخص های ارزیابی کیفی میزان استنادات صورت گرفته به مقاالت و چاپ
مقاله در مجالت با ضریب تاثیر باال است.
در واقع ضریب تاثیر مجله بیانگر میزان اثرگذاری آن مجله در حوزه موضوعی مورد نظر می دانند و در بسیاری متون آن را نشانه میزان
کیفیت مجالت می دانند ،از همین رو مقاالتی که در مجالت با ضریب تاثیر باالتر چاپ می شوند را نشانی از کیفیت مقاالت می دانند.
در چند سال اخیر توجه مسئوالن آموزش عالی ،دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور به مساله کیفیت مقاالت و تولیدات علمی
معطوف شده است .تعداد مقاالت پر استناد ( )Highly Citedایران (یک درصد برتر) از  14مقاله در سال  2005به  206مقاله در سال
 2015افزایش یافته و سهم ایران از مقاالت برتر دنیا از  0.15درصد در سال  2005به  1.4درصد در سال  2014افزایش یافته است.
در سال  2000تنها  206مقاله در مجالت چارک اول منتشر کرده بودیم اما هم اکنون در سال  2014تعداد این مقاالت به  6625مورد
رسیده است.
مجالت چارک اول موثرترین نشریات علمی بین المللی را تشکیل می دهند .ایران در سال  2000تنها  0.1درصد از مقاالت مجالت
چارک اول دنیا را به خود اختصاص داده بود اما در حال حاضر و در سال  2014سهم ایران به  0.۸درصد افزایش یافته است که خود
نشان دهنده رشد کیفی تولیدات علمی کشور است.
ایران در سال  2010تنها  0.۸5درصد از استنادهای دنیا را دریافت می کرد اما سهم ایران در سال  2014افزایش یافت به نحوی که
سهم ایران از کل استنادهای دنیا به  1.36درصد رسیده است که خود بیانگر رشد کیفی تولیدات علمی کشور است.
وی در این سمینار به ارائه وضعیت دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی پرداخت و گفت :در آخرین رتبه بندی های بین
المللی ارائه شده تعداد  ۸دانشگاه از کشور در رتبه بندی تایمز حضور یافته اند و هم اکنون  13دانشگاه کشور در مجموع دانشگاه های
برتر دنیا در رتبه بندی الیدن قرار گرفته اند .همچنین  ۸دانشگاه ایرانی در رتبه بندی جهانی یو.اس.نیوز به عنوان دانشگاه های برتر دنیا
معرفی شده اند.
http://www.mehrnews.com/news
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راهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال )1( 1394
بر اساس اخرین تصمیمات اتخاذ شده تغییراتی در ارزشیابی سال  1394در راستای ارتقای کیفی شاخص های ارزشیابی صورت
گرفته است که از ابتدای سال  1395اعمال می گردد .در این فرایند ارزشیابی با توجه به شاخص های ذیل و توسط ستاد
وزارت بهداشت براساس نتایج بدست امد از استخراج اطالعات در پایگاه های ( Scopusعمدتا) Pubmed ،و  ISIانجام می
شود.
قابل ذکر است با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در این شیوه ارزشیابی ،اطالعات براساس افیلیشن استاندارد از پایگاه
های مورد نظر استخراج شده و تحت نظر تیم ارزشیابی ستاد ،امتیازات محاسبه و وزن هر شاخص اعمال گردیده و در انتها
نتایج رتبه بندی اعالم خواهد شد.
تعاریف:
دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی:
منظور از دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی در این فرم کلیه حوزه های تحت پوشش و وابسته به دانشگاه اعم از حوزه های ستادی،
مراکز تحقیقاتی مصوب ،واحدهای تحت پوشش و جمعیت تحت پوشش می باشد که به اختصار دانشگاه گفته می شود.
توجه مهم :پیرو دستورالعمل شماره /3/1067پ ۸9مورخ  ۸9/7/26این معاونت در خصوص کلیه شاخص ها و مستندات در
دانشگاه های علوم پزشکی کشور امتیازات صرفا به مواردی تعلق می گیرند که در آن ها نام و عنوان کامل دانشگاه مطابق با
دستورالعمل فوق الذکر در نمایه نامه های  Pubmed ،Scopusو  ISIقابل استخراج باشد:
نام دانشگاه علوم پزشکی University of Medical Sciences ,نام شهرIran ,
به عنوان نمونهHormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran :
نکته مهم  :1در ارزشیابی سال  1394بازه زمانی قابل قبول در ارزشیابی از ابتدا تا انتها سال  2015میالدی می باشد.
نکته مهم  :2در ارزشیابی سال  1394فقط با افیلیشن اعالم شده از سوی دانشگاه ،در قسمت  Affiliation searchجستجو
صورت خواهد گرفت.

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس H–index
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رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس  H-indexهمراه با سایر شاخص های استنادی استخراج شده از بانک
اطالعاتی  scopusدر هفته دوم  Aprilسال  2016میالدی اعالم شد .در این رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی تهران،
شهید بهشتی ،اصفهان و شیراز رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند .دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز در رتبه  29قرار

دارد.

http://medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=3360&newsview=4246
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