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ایران در ارائه مقاالت پزشکی پُر استناد رتبه شانزدهم جهان را دارد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :در سال های اخیر ایران در زمینه
علوم پزشکی از ارتقای شاخص ها و افزایش تعداد مقاالت پُر استناد در دنیا برخوردار شده و هم اینک در این
زمینه رتبه شانزدهم جهان را دارد.
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری ،دکتر رضا ملک زاده ،در دومین مدرسه تابستانی اخالق در پژوهش ،در
شیراز بر ضرورت افزایش کیفی تحقیقات علمی تاکید کرد و افزود :تعداد مقاالت چاپ شده دانشگاه های علوم پزشکی کشور
در مجالت مهم دنیا به نسبت سایر دانشگاه های کشور نیز چشمگیر بوده است.
معاون تحقیقات و فناوری همچنین برلزوم توجه به ایجاد دانشگاه های نسل سوم و شکل گیری و توسعه شرکت های دانش
بنیان ،تولید علم و ایجاد اشتغال در کنار آن ،انجام تحقیقات مشترک با دانشگاه های بین المللی ،تبدیل تحقیقات و پژوهش ها
به محصوالت تولیدی و ایجاد فرآیند کاربردی در حوزه سالمت تاکید کرد.
لزوم توجه به استفاده از بودجه غیر دولتی در تحقیقات پزشکی ،افزایش رابطه صنعت و دانشگاه ،لزوم توجه جدی به توسعه
کیفی پژوهش ها ،فعال بودن کمیته های اخالق در زمینه آموزش و ایجاد شرایط سالم برای انجام تحقیقات و انجام مطالعات
بزرگ آینده نگر ،از جمله مواردی است که باید به آنها اهتمام داشت.
فعالیت های مهمی در حوزه پزشکی در کشور انجام شده که ازجمله آنها ،ایجاد موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی
کشور ،راه اندازی برنامه ثبت بیماری و افزایش واحدهای تحقیقاتی در بیمارستان هاست.
 :حمایت از آزمایشگاه ها ،اجرای برنامه اخالق حرفه ای ،افتتاح  10آزمایشگاه جامع در کشور ،توسعه و تکمیل آزمایشگاه های
تحقیقاتی ،ایجاد مطالعات کوهورت در زمینه بزرگساالن ،مادران باردار و کارکنان بخش سالمت از دیگر فعالیت های انجام شده
در حوزه پزشکی کشور به شمار می آید.
مطالعه همگروهی کوهورت ،نوعی مطالعه طولی (گونهای از مطالعات مشاهدهای) است که در پزشکی ،علوم اجتماعی ،علوم
آماری و اکولوژی کاربرد دارد .این مطالعات به بررسی مولفه های خطر میپردازد و گروهی از افراد سالم (به دور از بیماری) را
تحت بررسی قرار میدهد .
تحقیقات علوم پزشکی در کشور ،رونق خوبی پیدا کرده و یکی از اقدام های بسیار مهم آن ،سالمت تحقیقات از نظر رعایت
حقوق بیماران ،رعایت اصول صحیح تحقیقات به ویژه رعایت اصول اخالق نشر است.
دکتر ملک زاده بیان کرد :یکی از موازین بسیار مهم در تحقیقات علوم پزشکی ،رعایت اخالق است ،یعنی افرادی که موضوع
تحقیق هستند ،باید در مراحل تحقیق به آنان صدمه ای وارد نشود و تحقیق نیز نباید قبل از نتیجه واقعی اعالم شود و همین
امر موجب پیشگیری از چاپ مقاالت تقلبی در آینده می شود.
2

دکتر ملک زاده ،مهم ترین اقدامات در حوزه پژوهش ها و فناوری سالمت را توسعه و تکمیل آزمایشگاه های جامع تحقیقات،
توسعه کیفی پژوهش ها ،شرکت های دانش بنیان ،موسسه ملی توسعه علوم پزشکی ایران دانست و گفت :به دنبال تحول
بسیار عظیم در حوزه پزشکی هستیم.
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نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور براساس نظام رتبه بندی
 Webometricsدر جوالی سال  2017و مقایسه آن با ژانویه  2017میالدی
از  47دانشگاه علوم پزشکی کشور ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در رتبه  37قرار دارد و  66درصد تغییر
مثبت را در جوالی نسبت به ژانویه  2017داشته است به اینصورت که در ژانویه رتبه  6968و در جوالی
رتبه  4266را کسب کرده است ،این بدین معنی است که  2702پله ارتقا یافته است.
(فلس سبز بهبود رتبه و فلش قرمز پس رفت رتبه را نسبت به دوره قبل نشان می دهد)
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مقایسه رتبه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار براساس
مرتبه علمی در سامانه علم سنجی

با توجه به اینکه بیشترین تعداد اعضا هیات علمی دانشگاه استادیار و دانشیار می باشند ،ولی براساس رتبه بندی
سامانه علم سنجی از  15نفر اول  5 ،نفر از مربیان دانشگاه می باشند که این افراد شامل خانم لیال حسینی ،اقای
میالد نظرزاده ،خانم زینب بیدل ،آقای ابوالفضل راد و آقای محمد مهرپویان می شوند و به ترتیب در رتبه ششم،
هشتم ،نهم ،دوازدهم و چهاردهم قرار دارند .امید است با تالش بیشتر اساتید در مرتبه علمی باالتر شاهد رتبه برتر
آنها در این سامانه باشیم.

واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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