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تعداد و سهم تولید علم برتر ایران در سال  2۰1۷افزایش یافت.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) (ISCگفت :سهم ایران از تولید علم برتر دنیا به  ۲.۹درصد
در سال  ۲۰۱۷میالدی و  ۲.۲درصد در سال  ۲۰۱۶میالدی رسید .در همین زمان سهم ایران از کل تولید علم
دنیا بر اساس پایگاه آی.اس.آی  ۱.۹درصد در سال  ۲۰۱۷و  ۱.۷درصد در سال  ۲۰۱۶است.
یک درصد از مقاالتی که در مجالت  ISIمنتشر می شوند ۱۸ ،درصد استنادهای دنیای علم را دریافت می کنند
که به آنها تولید علم برتر گفته می شود .مقاالت یک درصد برتر هر دو ماه یکبار و بر اساس میزان استفاده از
مقاالت یا همان استنادهای دریافتی تعیین می شوند .اگر مقاالت از کیفیت الزم برخوردار باشند در میان مقاالت
برتر باقی مانده ،در غیراینصورت حذف می شوند و همچنین مقاالتی که قبال در فهرست نبوده اند برحب میزان
استنادهای دریافتی در آن قرار می گیرند .این مقاالت در پایگاه شاخص های اساسی علم ) (ISI-ESIارائه می
شوند.
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تعداد مقاالت پراستناد و داغ کشور در سال  ۲۰۰۷میالدی تنها  ۵۶مورد بود که این مقدار در سال  ۲۰۱۵به ۲۲۳
مورد و در سال  ۲۰۱۶به  ۳۵۰مورد رسیده است .در سال  ۲۰۱۷تاکنون تعداد مقاالت برتر کشور  ۱۹۷مورد بوده
است.

در سال  ۲۰۰۷تعداد مقاالت پراستناد و داغ دنیا  ۱۰هزار و  ۵۱۴مورد گزارش شده است که تعداد آن در سال
 ۲۰۱۵به  ۱۵هزار و  ۳۴۷مورد رسید و در سال  ۲۰۱۶به  ۱۵هزار و  ۶۷۹مورد افزایش یافت.
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سهم کشور ایران از مقاالت برتر دنیا در طول زمان افزایش یافته است به نحوی که از  ۰.۵درصد در سال  ۲۰۰۷به
 ۲.۲درصد در سال  ۲۰۱۶و  ۲.۹درصد در سال  ۲۰۱۷افزایش یافت.

کمیت تولید علم کشور در سال  ۲۰۰۷میالدی و بر اساس پایگاه  ISIتعداد  ۱۳هزار و  ۴۷۶مورد بود که در سال
 ۲۰۱۶به  ۴۷هزار و  ۴۷مورد رسیده است .در سال  ۲۰۱۷تاکنون این رقم  ۳۴هزار  ۳۲۴مورد است.
این در حالی است که در سال  ۲۰۰۷میالدی کل تولید علم دنیا  ۱میلیون و  ۸۳۰هزار و  ۶۰۲رکورد بود که در
سال  ۲۰۱۶به  ۲میلیون و  ۷۷۶هزار و  ۴۷۵مورد رسیده است .همزمان با افزایش کمیت تولید علم دنیا سهم
ایران از کل تولید علم دنیا نیز افزایش یافته است ،اما سهم ایران از کل تولید علم برتر دنیا از کمیت تولید علم
کشور پیشی گرفته است.
http://www.isc.gov.ir
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حضور  14دانشگاه ایرانی در فهرست سال  2۰18یک رتبه بندی جهانی
به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )، (ISC
دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست  ISCگفت" :یو.اس.نیوز" فهرست دانشگاههای برتر دنیا در سال ۲۰۱۸
را منتشر کرد که دانشگاههای اصفهان ،علوم پزشکی شیراز و صنعتی نوشیروانی بابل برای اولین بار در این
رتبهبندی حضور دارند.
رتبه بندی یو.اس.نیوز یکی از رتبه بندی های معتبر و پرمخاط

در سطح دنیاست که از سال  ۲۰۱۵میالدی

اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها در سطح جهانی کرده است .یو.اس.نیوز در فهرست نتایج سال  ۲۰۱۸تعداد دانشگاه
های مورد ارزیابی خود را از یک هزار دانشگاه در سال  ۲۰۱۷به یک هزار و  ۲۵۰دانشگاه افزایش داده است.
بخشی از اطالعات مورد نیاز رتبه بندی یو.اس.نیوز از طریق نظرسنجی و بخشی دیگر نیز از پایگاه استنادی
وب.آو.ساینس برای بازه  ۵ساله  ۲۰۱۵-۲۰۱۱تهیه می شود ۱۳ .شاخص به شرح جدول زیر عملکرد کمی و
کیفی دانشگاه ها را در رتبه بندی یو.اس.نیوز بررسی می کند.

در رتبه بندی سال  ۲۰۱۸میالدی دانشگاه هاروارد رتبه نخبت جهان را کب کرد .موسبه فناوری ماساچوست و
دانشگاه استنفورد نیز به ترتی رتبه های دوم و سوم جدول را کب کردند.
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بر اساس نتایج منتشر شده پایگاه خبری یو.اس.نیوز سال  ،۲۰۱۸تعداد  ۱۴دانشگاه از کشورمان توانبتند خود را
در فهرست دانشگاه های برتر جهان قرار دهند .دانشگاه تهران توانبت در سال  ۲۰۱۸رتبه اول ایران و  ۴۶۲جهان
را کب کند.
دانشگاه های آزاد اسالمی کرج ،صنعتی شریف رتبه های دوم و سوم ایران و همچنین دانشگاه های صنعتی
اصفهان ،صنعتی امیرکبیر ،پزشکی تهران ،علم و صنعت ایران ،تربیت مدرس ،فردوسی مشهد ،تبریز ،اصفهان،
پزشکی شهید بهشتی  ،پزشکی شیراز و نوشیروانی بابل نیز از دیگر دانشگاه های برتر کشور هبتند که توانبته اند
در فهرست  ۱۲۵۰دانشگاه برتر دنیا جا گیرند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCخاطرنشان کرد :این در حالی است که در سال گذشته تعداد
دانشگاه های کشور در فهرست یو.اس.نیوز برابر با  ۱۱دانشگاه بوده است.

http://www.isc.gov.ir
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ارتقاء آقای دکتر ابوالفضل رحمانی ثانی ،خانم بی بی لیال حسینی ،خانم
دکتر اکرم کوشکی و آقای دکتر احمد اله آبادی در سامانه علم سنجی

با توجه به گزارش سه ماه قبل سامانه علم سنجی ،جناب اقای دکتر ابوالفضل رحمانی ثانی از اعضای هیات
علمی دانشکده بهداشت از اچ ایندکس  ۳به  ۴رسیده و از رتبه دهم به رتبه سوم ارتقا پیدا کرده اند .سرکار
خانم بی بی لیال حبینی ،سرکار خانم دکتر کوشکی و جناب آقای دکتر اله آبادی به ترتی در رتبه های
چهارم و پنجم و ششم قرار گرفتند (بر اساس پایگاه اطالعاتی اسکوپوس).

واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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