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ایران کنفرانس

۵۰ دانشگاه و پژوهشگاه ایرانی در جمع موثرترینهای دنیا  
  

سرپرست پایگاه استنادی علوم  جهان اسلام با اشاره به وجود 5 دانشگاه کشور برای اولینبار در لیست  دانشگاههای برتر دنیا
گفت: اطلاعات پایگاه شاخصهای اساسی علم  آی.اس.آی (ESI-ISI) نشان میدهد که تعداد دانشگاهها و موسسات

تحقیقاتی یک  درصد برتر کشور به ۵۰ دانشگاه رسید.

  

 (ISI-ESI)به گزارش ایسنا، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: پایگاه شاخصهای اساسی علم آی.اس.آی 
فهرست  دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد میکند و به  معرفی دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی

یک درصد برتر دنیا میپردازد.

  

دهقانی اظهار کرد: رشد کیفیت تولیدات علمی کشور مهمترین عامل  افزایش تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در
جمع موثرترینها است. رشد  کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان  اولین

بند از سیاستهای کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری  است.

  

 گفت: دانشگاههای بینالمللی امام خمینی (ره)، صنعت نفت، شهرکرد، مازندران و محقق اردبیلی برایISCسرپرست 
اولین بار در فهرست دانشگاههای یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

  

وی افزود: در خرداد ماه ۱۳۹۴ بررسی پایگاه شاخصهای اساسی علم  نشان داد که ۳۰ دانشگاه/پژوهشگاه از جمهوری
اسلامی ایران در جمع  دانشگاهها و پژوهشگاههای یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان ماه  ۱۳۹۴ با رشد کیفیت

تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاهها و پژوهشگاههای  کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت. این رقم در خرداد ماه ۱۳۹۵ به
 نشان داد که این  رقم به ۴۳ مورد رسید. در اردیبهشت ماه ۳۵ESI۱۳۹۶ رسید. در دی  ماه ۱۳۹۵ بررسی برترینها در 

تعداد دانشگاهها و پژوهشگاهها  به ۴۵ مورد رسید. در آخرین بررسی صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشگاهها و 
پژوهشگاههای کشور به ۵۰ مورد افزایش یافته است.

  

بر اساس این گزارش، در بین دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور،  ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی، ۴ پژوهشگاه، ۲۲ دانشگاه جامع،
۱۰ دانشگاه صنعتی و  دو دانشگاه غیرمتمرکز در جمع موثرترینهای دنیا قرار گرفتند.

  

در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز دانشگاههای تهران،  شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان،
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بقیةالله (عج)،  مازندران، زاهدان و کردستان در جمع موثرترینها قرار گرفتند.

  

در بین پژوهشگاهها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانشهای  بنیادی، انستیتوپاستورایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و
جهاد  دانشگاهی در بین مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

  

در بین دانشگاههای جامع، دانشگاههای تهران، تربیت مدرس،  شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، رازی،
گیلان، بوعلی سینا،  کاشان، شهیدباهنرکرمان، ارومیه، سمنان، یزد، یاسوج، الزهرا (س)، خلیج فارس،  شهرکرد، مازندران،

بینالمللی امام خمینی(ره) و محقق اردبیلی در بین  موثرینهای دنیا جای گرفتند.

  

در بین دانشگاه های صنعتی کشور، دانشگاه امیرکبیر، شریف، علم  و صنعت ایران، اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین
طوسی، نوشیروانی بابل،  شاهرود، سهند و شیراز با حفظ جایگاهشان در مقام دانشگاههای یک درصد برتر  دنیا باقی ماندند و

دانشگاه صنعت نفت در مجموع دانشگاههای برتر قرار گرفت.

  

در بین دانشگاههای غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور در جمع موثرترین های دنیا باقی ماندند.
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