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جدیدترین مقادیر شاخص  Impact Factorمجالت نمایه شده در بانک اطالعاتیISI
جدیدترین مقادیر Impact Factorمجالت  ISIکشور و جهان مربوط به سال  2015میالدی اخیرا توسط موسسه
) Thomson Reuters(ISIمنتشر شد .شاخص ضریب تاثیر یا همان) Impact Factor (IFبرای اولین بار در سال 1995
توسط گارفیلد بنیانگذار موسسه  ISIبرای ارزیابی نشریات تعریف شد .این شاخص به صورت میانگین تعداد ارجاعات انجام
شده به مقاالت منتشر شده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین دوساله تعریف شده است که برای ویرایش
 2015آن ،در واقع تعداد استنادات  2015هر مجله به تعداد مقاالت منتشرشده قابل استناد آن در سالهای  2014و 2013
تقسیم شده است .این شاخص که در فارسی «ضریب تاثیر» ترجمه شده است ،فقط در مورد نشریات نمایه شده در بانک
اطالعاتی Web of Scienceو توسط موسسه  ISIدر ماه ژوئن و یا ژوالی هرسال محاسبه و منتشر میشود .به گزارش
گروه علم سنجی مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،در میان مجالت
علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت 20 ،مجله دارای شاخص ضریب تاثیر ) Impact Factor (IFاز  2/280تا 0/322
1

هستند .بیشترین مقدار  IFمربوط به مجله  IranianJournal of Environmental Health Science & Engineeringبا
عدد 2/280بوده و دو مجله  Monthly Hepatitisو  Daruرتبههای دوم و سوم مجالت علوم پزشکی کشور براساس
شاخص  IFهستند.
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http://hbi.ir/forms/newsdetails.aspx?Id=10073&hbsId=0&category=0&templateid=0

حضور نخستین محقق ایران و خاورمیانه در جمع دانشمندان یک درصد برتر روانپزشکی
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری ،از بین  35محقق کشورمان که در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا
قرار دارند 17 ،نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند 30 .نفر از دانشمندان یک درصد برتر در رشته فارماکولوژی 2 ،نفر در
رشته بالینی2 ،

نفر در رشته پزشکی اجتماعی و  1نفر در رشته روانپزشکی فعالیت دارند.

) ESI (Essential Science indicatorsهر دو ماه یکبار محققان یک درصد برتر رشتههای علوم پزشکی و غیرپزشکی را
معرفی می کند و هر چه تعداد دانشمندان کشورمان در این عرصه افزایش یابد ،به هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک
خواهیم شد.
3

دکتر شاهین آخوندزاده که به عنوان نخستین محقق رشته روانپزشکی در ایران و خاورمیانه وارد فهرست دانشمندان یک درصد
برتر شده است ،تحصیالت عالی خود را در سال  1364در رشته داروسازی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال 1369
فارغالتحصیل شد .وی در سال  1374موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته نوروسایکوفارماکولوژی بالینی از دانشکده پزشکی
دانشگاه گالسگو شد .وی سپس تحصیالت فلوشیپ خود را در رشته Neuroscienceدانشگاه پاریس فرانسه در سال  1378به
پایان رساند .دکتر شاهین آخوند زاده اکنون به عنوان عضو هیات علمی و استاد گروه روانپزشکی در گروه روانپزشکی دانشکده
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول فعالیت است.
http://hbi.ir/forms/newsdetails.aspx?Id=10077&hbsId=0&category=0&templateid=0

راهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی کشور در سال )2( 1394
محور تولید علم:
محورتولید علم  80درصد از وزن امتیازات ارزشیابی را به خود اختصاص داده و دارای هشت شاخص به شرح ذیل می باشد:
 -1برونداد پژوهشی ( :)Outputتعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه در پایگاه های  Pubmed ،Scopusو  ISIدر
سال 2015
 -2مقاالت کیفی منتشر شده ( :)High Quality Publicationتعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه در سال
 2015در پایگاه استنادی  Scopusکه در  25درصد مجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص  SJRیافت می شوند.
 -3رهبری در انتشار ( :)Leadershipتعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه در سال  2015که در آن ها نویسنده
مسئول یا اول متعلق به آن دانشگاه می باشد.
 -4همکاری های بین المللی ( :)International Collaborationنسبت مقاالت دانشگاه که طی همکاری های
بین المللی در سال  2015منتشر شده است.
 -5مقاله به ازای عضو هیات علمی ( :)Paper per Faculty Membersتعداد مقاالت چاپ شده در سال
 2015به ازای عضو هیات علمی هر دانشگاه
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 -6تعداد کل استنادات ( :)Total Citationsتعداد کل استنادات سال  2015مقاالت  5سال گذشته دانشگاه
( )2011-2015در پایگاه استنادی Scopus
 -7استنادات به مقاالت منتشر شده در سال  :2015تعداد استنادات در سال  2015مقاالت منتشر شده در همان
سال در پایگاه استنادی Scopus
 -8شاخص  :)h-index( Hشاخص کل دانشگاه برای کل مقاالت منتشر شده تا سال 2015
نحوه محاسبه مقدار عددی هر کدام از شاخص ها در فایل راهنمای ارزشیابی  94در لینک زیر موجود است.
http://medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=594

مقاالت منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال  94و  93در  25درصد مجالت برتر در
هر رشته براساس شاخصSJR
همانطور که مستحضر هستید مجالت دنیا در هر حوزه در  4رده (چارک) قرار می گیرند .از نظر رتبه بندی مجالت در یک
حوزه ،به  %25اول مجالت آن حوزه ( )Q1و به  %25آخر مجالت از نظر رتبه بندی ( )Q4می گویند .بنابراین مقاالتی که در
 Q1چاپ می شوند مقاالت با کیفیت و مقاالتی  Q4دارای کیفیت پایین تر هستند .دانشگاه سبزوار از  79مقاله چاپ شده بین
المللی در سال  1393فقط  2مقاله در  Q1چاپ کرده بود در حالی که محققان دانشگاه در سال گذشته ( )1394از  118مقاله
بین المللی چاپ شده  14مقاله را در  Q1چاپ کرده اند .این موفقیت شایان تحسین را به ریاست محترم دانشگاه و همه
اعضای هیات علمی و محققان دانشگاه تبریک عرض می نمائیم .ضمن تشکر ویژه از محققان پر تالش دانشگاه ،امید داریم با
بستر سازی مناسب در حوزه تحقیقات و حمایت ه ر چه بیشتر از محققان عزیز شاهد رشد کیفی تولیدات علمی در کنار رشد
کمی آن باشیم .جزئیات مقاالت چاپ شده سال  93و  94در ذیل قابل مشاهده می باشد.
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