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استاد افزایش یافته  42تعداد دانشمندان یک درصد برتر دنیا در ایران از هشت استاد به 

 .جهانی و اول منطقه را کسب کرده است 16است/کشور رتبه 

در  گفت:میالدی ارائه کرد و  2016سینا گزارشی از وضعیت علمی ایران در سال  زاده در هجدهمین جشنواره ابن دکتر رضا ملک

مقاله و مستند علمی توسط دانشمندان کشورمان در بانک اطالعاتی  700هزار و  47سکوپوس، براساس گزارش ا 2016سال 

جهانی خود را در این زمینه حفظ و مقام اول منطقه را کسب کنیم به طوری  16اسکوپوس درج شده است و ما توانستیم رتبه 

 ان قرار دارند.که کشورهایی مثل ترکیه و برخی کشورهای اروپایی نظیر سوئیس بعد از ایر

های علوم پزشکی در سایت اسکوپوس توسط  هزار مستند علمی و مقاله در حوزه 15برای اولین بار در سال گذشته حدود 

 دهد. های ما را نشان می دانشمندان کشور درج شده که این رشد کمی از تولیدات علمی دانشگاه

 2016شود که در سال  المللی مهمترین شاخص سنجش رشد کیفی علم محسوب می های بین میزان استناد به مقاالت در عرصه

 جهانی و اول منطقه را کسب کرده است. 18کشور ما رتبه 

تا حدودی به اهداف اسناد باالدستی دست یابد به طوری که به طور کلی کشور ما از نظر رشد کمی و کیفی علم توانسته 

درصد مقاالت  10رتبه خوبی را کسب کند به طوری که   کشور ما از نظر مجالت برتر دنیا توانسته SJR براساس شاخص

 شود. به کشور ما مربوط می 20166و  2015های بین  پراستناد در سال

استاد افزایش یافته است و در  42یران از هشت استاد در ابتدای دولت تدبیر و امید به تعداد دانشمندان یک درصد برتر دنیا در ا

بنیان  شرکت دانش 80های سالمت هم تعداد مراکز رشد قابل توجهی داشته و به طوری که در حال حاضر  های فناوری شاخص

در بخش سالمت فعال هستند. همچنین  بنیان کشور های دانش درصد شرکت 30های علوم پزشکی به ثبت رسیده و  در حوزه

 اتاق افزایش یافته است. 5های تمیز در بخش سالمت به  تعداد اتاق

گیرد به  گیرد بیشتر مورد توجه قرار می هایی که در ایران صورت می های پژوهشی در کشورهای دنیا کم نیست اما تخلف تخلف

مقاله علمی کشور برگشت  54زمینه منتشر کرده بودند و هایی در این  طوری که در حال حاضر مجالت ساینس و نیچر گزارش

خورده بود. این در حالی است که میزان تخلفات کشورهایی نظیر هند و آمریکا دو برابر کشور ما بود اما به دلیل حساسیت ایران 

 این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.

ها به منظور جلوگیری از تخلفات علمی  ی تحقیقاتی در دانشگاهها معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تشکیل کمیته

های دانشجویی باید در این کمیته تصویب شود تا  نامه های تحقیقاتی و پایان خبر داد و گفت: براین اساس انجام تمامی طرح

 .شاهد تخلفات علمی در جامعه دانشگاهی نباشیم
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های علوم پزشکی انتقاد کرد و گفت: بودجه کل تحقیقات  های اختصاصی حوزه پژوهش در دانشگاه وی همچنین از میزان بودجه

 70مقدار کمی یعنی  96میلیارد تومان بود که البته این میزان در سال  500های علوم پزشکی در سال گذشته حدود  دانشگاه

کند بعنوان مثال  ها تخصیص پیدا نمی میلیارد تومان افزایش یافت اما متاسفانه همین بودجه کم نیز به طور کامل به دانشگاه

 اکنون از بودجه کل اختصاص یافته است. درصد از بودجه سال گذشته تا هم 36فقط 

عاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نقش دانشگاه علوم پزشکی تهران در تولید علم را بسیار تاثیرگذار دانست و گفت: این م

مقاله علمی منتشر کرده که عمده این مقاالت در مجالت دانشگاه منتشر شده  250هزار و  4حدود  2016دانشگاه در سال 

 است.

تر باشد و هر استادی بتواند در حوزه  های علوم پزشکی فعال المللی اساتید دانشگاه های بین ریزاده، باید همکا به گفته دکتر ملک

توانیم رشد علمی خود را تقویت کنیم و  تخصصی خود با مراکز علمی مرتبط دنیا ارتباط بگیرد و در این شرایط است که می

 را شکل دهد.المللی خود  نباید فقط منتظر باشیم تا دانشگاه این ارتباط بین

سال گذشته  14براساس آخرین ارزشیابی وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران توانسته در تولید علم و تعداد مقاالت در 

نفر آن یعنی  143های علوم پزشکی  محقق برتر رشته 429های کشور را به دست بیاورد. به طوری که از  رتبه اول دانشگاه

سوم این افراد در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول هستند. بنابراین این دانشگاه جایگاه خوبی از نظر علمی به دست  یک

 آورده است.

منتشر کرده که این مقاالت جزو پراستنادترین مقاالت قرار  ESI مقاله در سایت 68ن در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهرا

 المللی نوشته شده است. های بین درصد این مقاالت با همکاری 78گرفته و 

های مالی از افراد  اختصاص اعتبارات پژوهشی مناسب به افراد برجسته علمی در دانشگاه، اجازه فرصت مطالعاتی و حمایت

برجسته علمی در حوزه پژوهش و شرکت در مجامع علمی جهانی، قرار دادن نیروی انسانی در اختیار اساتید برجسته به منظور 

های تحقیقاتی و برخی موارد دیگر  ، تشکیل تیم مشخص در دانشگاه برای پیگیری و دریافت بودجههای تحقیقاتی انجام فعالیت

شود به جایگاهی که  توانیم جایگاه علمی دانشگاه را ارتقاء دهیم چراکه با شرایط فعلی نمی از جمله راهکارهایی است که می

 انتظار داریم دست پیدا کنیم.

www.hbi.ir 
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 های برتر جهان دانشگاه ایران در میان یک درصد دانشگاه 43جای گرفتن 

 43از دانشمندان برتر کشور اعالم کرد که  نفر 200در همایش دوروزه هم اندیشی  ISC دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست

اند قرار  بوده میان یک درصد دانشگاه های برتر جهان که دارای بیشترین میزان اثرگذاری دانشگاه و مؤسسه تحقیقاتی کشور در

ید و درصد علم را تول 66دنیا  درصد از محققان برتر 20آمده  وی با اشاره به اینکه بر اساس اطالعات به دست گرفته است

 درصد از دانشمندان در حوزه 33میکنند، افزود : بر پایه تحقیقات موجود  درصد از استنادهای دنیا را دریافت 85همچنین 

حوزه علوم مواد، پزشکی، علوم  9مربوط به  درصد از دانشمندان برتر 20درصد شیمی، پنج درصد ریاضیات،  28مهندسی، 

 .شناسی، علوم اجتماعی و غیره هستند یمنیبیوشیمی، ا کامپیوتر، فیزیک، بیولوژی،

سال گذشته  10علم، نوآوری، فناوری و تولید علم در جهان با سرعت در حال پیشرفت است و در این زمینه نسبت به  ارتقای

 .صورت کمی و کیفی در اولویت کشور قرار گیرد دهی، ارزیابی علمی به تعداد مقاالت علمی دنیا پنج برابر شده که باید با سازمان

گیرند و در  کنند و نیمی دیگر نیز مورداستفاده قرار نمی درصد استنادها را دریافت می 7علمی دنیا تنها  های درصد مقاله 50

های اسالمی که  این زمینه انتظار از محققان مربوط به مرزهای دانش است که با تبدیل به علم به ثروت و قدرت و حفظ ارزش

 .بردارند گام است انداز توسعه مورد توجه سند چشم

 اهمیت از که هستیم کشور برتر پژوهشگران توسط گذاری آگاهانه ریزی و سیاست برای توسعه علمی کشور نیازمند برنامه

 .شود ای ویژه توجه باید تولید کیفت بر کمیت بر عالوه زیرا است، برخوردار بسزایی

 .صدم درصد قرار دارند هزار نفر دیگر نیز در یک 3هزار نفر جز یک درصد و  60یون دانشمند جهان، میل 4از 

http://www.isc.gov.ir 
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 در اعاتجتعداد ار براساس دانشکده به تفکیک اعضای هیات علمی دانشگاه H-indexباالترین 

 پایگاه اطالعاتی اسکوپوس

 پزشکیدانشکده 

 H-index اعاتجار مقاالتتعداد  و نام خانوادگینام  

 8 180 27 محمدزادهمحمد  1

 5 113 21 امینبهاره  2

 4 23 15 گل محمدیرحیم  3

 

 پیراپزشکیدانشکده 

 H-index اعاتجار مقاالتتعداد  و نام خانوادگینام  

 2 26 3 زرگریانسیدمهدی  1

 2 5 8 قارداشیفاطمه  2

 1 4 1 فوجیسمیرا  3

 

 پرستاری ماماییدانشکده 

 H-index اعاتجار مقاالتتعداد  و نام خانوادگینام  

 2 21 12 لسادات مرتضویافروغ  1

 2 13  13  رادمصطفی  1

 1 16 2 فاضلنسرین  2
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 بهداشتدانشکده 

 H-index اعاتجار مقاالتتعداد  و نام خانوادگینام  

 3 43 8 ی ثانیرحمانابوالفضل  1

 2 18 4 مهریعلی  2

 2 17 4 فالحیمجید  3
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