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 1394 ماه آبان 25، 12ماهنامه، سال اول، شماره 

  دنیا محققین برترین جمع در دانشگاه پنج از کشور محقق پنج

 ای منطقه مرکز ( وISCاسالم ) جهان علوم پایگاه استنادی المللی بین علمی های همکاری و عمومی روابط اداره گزارش به

 به تنها نخبگان کنند. می کشورها ایفا علمی توسعه در بسزائی نقش علمی (، نخبگانRICeSTو فناوری ) علوم رسانی اطالع

 .کند می تغییر دستخوش نیز را علم دنیای تولیدات آنها بلکه افزایند نمی علمشان تولید کمیت

 دانشگاه از گرجی عشقی مجید دکتر مهندسی، رشته موضوعی در بابل نوشیروانی صنعتی دانشگاه از گنجی دومیری داود دکتر

 ریاضیات، و مهندسی موضوعی دو رشته در امیرکبیر صنعتی دانشگاه از دهقان دکترمهدی ریاضیات، رشته موضوعی در سمنان

 )ره( خمینی المللی امام بین دانشگاه از بندی عباس سعید دکتر و مهندسی رشته در دانشگاه یاسوج از قائدی مهراورنگ دکتر

 انتخاب این اصلی مبنای .شدند معرفی دنیا محققین برترین به عنوان آی.اس.آی استنادی پایگاه توسط ریاضیات رشته در

 شده دریافت استنادهای تعداد مبنای تاثیرگذاری بر این که است بوده علم دنیای در محققین این علمی میزان تاثیرگذاری

 .است شده محاسبه آنها توسط

  بی برتر محققان انتخاب در آی.اس.آی افزود: روش ادامه فناوری در و علوم رسانی اطالع ای منطقه مرکز عمومی روابط مسئول

 بیش به تواند می علمی یا استنادی های پایگاه در بازیابی شده نام یک .است نامها در موجود ابهامات آن علت که نیست اشکال

 هنوز مهم مسئله این .باشد درج کرده مختلفی امالهای با را نامش تواند می محقق یک همچنین و باشد تعلق داشته فرد یک از

 کنونی برای شرایط در .نیست مستثنی قاعده این از نیز آی.اس.آی که دارد اطالعاتی وجود های پایگاه در مشکل یک عنوان به

 درصدی صد صحت از فنون این اما جویند، می نویسندگان بهره نام از زادئی ابهام فنون از اطالعاتی پایگاه مسئله این حل

 .نیستند برخوردار

 معاونت تحقیقات و فناوری
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 معرفی دنیا (ORCID)نویسندگان  و آزاد پژوهشگران شناسه نظام 1391سال  از .نیست اشکال بی آی.اس.آی فهرست بنابراین

 محققان تر واقعی و جایگاه شود کاسته آینده در مشکالت قبیل این هایی، نظام چنین از استفاده با گسترش که است امید و شد

 .گردد عرضه علم دنیای به کشور

 بندی جهانی رتبه یک در ایرانی های دانشگاه برای خاورمیانه اول رتبه

 رتبه گروه (ISC)  اسالم جهان علوم پایگاه استنادی المللی بین علمی های همکاری و عمومی روابط اداره گزارش اساس بر

 دومین نیوز .اس.یو  خبری پایگاه :کرد اعالم (ISC)اسالم  جهان علوم استنادی پایگاه تحقیقاتی موسسات و ها دانشگاه بندی

 . کرد منتشر 1394ماه  مهر 14 تاریخ در را جهان برتر دانشگاههای فهرست

 . دهند قرار نیوز.اس.یو بندی رتبه در جهان دانشگاه برتر 750 جمع در را خود توانستند کشورمان از دانشگاه 8 اساس، این بر

 و ایران صنعت و علم مدرس، تربیت تهران، علوم پزشکی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی تهران، های دانشگاه

 دانشگاههای گذشته تنها سال در .شدند معرفی جهان سطح در کشور دانشگاههای برترین به عنوان کرج واحد اسالمی آزاد

 تهران دانشگاه شده، منتشر فهرست در .گرفتند قرار جهان های برتر دانشگاه جمع در اصفهان صنعتی و شریف صنعتی تهران،

 .دهد خود اختصاص به را آسیا 57 و جهان 379 رتبه توانسته دانشگاه این .شد شناخته دانشگاه کشور برترین

 برای هاروارد دانشگاه جهان، برتر دانشگاه 750فهرست  در ISCپژوهشی  موسسات و ها دانشگاه بندی رتبه گروه گزارش به

 استنفورد دانشگاه کالیفرنیا برکلی و دانشگاه ماساچوست، فناوری موسسه .داد اختصاص خود به جدول را نخست رتبه بار دومین

به  است داشته کشورها سایر بین در را علمی عملکرد بهترین آمریکا کرده اند. کشور کسب را جهان 4و  3، 2رتبه  ترتیب به

 کشورها دیگر با بسیاری فاصله حیث این از و گرفته است قرار کشور این در جهان برتر دانشگاه 750 از دانشگاه 181 که طوری

 .دارد

 ایران و اسالمی کشورهای سطح در کشور پزشکی تحقیقاتی موسسات و ها دانشگاه بندی رتبه

 ISC (2014-2013) در

 اساس بر اسالم جهان استنادی پایگاه موسسه  توسط که اسالمی کشورهای تحقیقاتی موسسات و ها دانشگاه بندی رتبه در

 بهداشت، و پزشکی علوم موضوع در گیرد، می انجام اقتصادی شاخص و علمی تولیدات علمی، دیپلماسی مقاالت، تاثیر شاخص

 .کرد کسب را 7 رتبه بهشتی شهید و 1 رتبه تهران پزشکی علوم دانشگاه ،اسالمی کشورهای کل بین در

 و تبریز شیراز، بهشتی، شهید تهران، پزشکی  علوم های دانشگاه ایران کشور به محدود و بهداشت و پزشکی علوم موضوع در

 .کردند کسب را پنجم تا اول های رتبه ترتیب به اصفهان،



 

 

 شهید به 12 رتبه و تهران پزشکی علوم به دانشگاه 2 رتبه ،ایران کشور به محدود و موضوعات کل اساس بر بندی رتبه نتایج در

 .گرفت تعلق بهشتی
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های استنادی  همراه با سایر شاخص H-Index براساس سبزوارعلوم پزشکی  بندی دانشگاه رتبه

 میالدی 2015سال  October ، هفته دوم Scopusاستخراج شده از بانک اطالعاتی

 

 برترین مقاالت آبان ماه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

1- Global Spread of Human Chromoblastomycosis Is Driven by 

Recombinant Cladophialophora carrionii and Predominantly Clonal Fonsecaea Species 

Dolatabadi S [PLOS Neglected Tropical Diseases (IF=4.44)] 

2- Meta-analysis of diabetes mellitus and risk of hip fractures: small-study effect 

Nazarzadeh M, Bidel Z [Osteoporos Int (IF=4.16)] 

3- The Effect of Verbascoside in Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury 

in Rats 

Amin B [Phytother Res (IF=2.66)] 
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