
 است شده نسدیک علمی مرجعیت به یران/ علمی استنادات در ایران جهانی 41 رتبه فناوری؛ و تحقیقات معاون

 ،۹۱4۲ سال در جهانی آمارهای اساس بر: گفت بهداشت وزارت فناوری و تحقیقات معاون زاده ملک رضا دکتر

 .است رسیده دنیا 41 رتبه به علمی استنادات در و دنیا 4۱ رتبه علم تولید در ایران

 پشضکی علَم داًطگبُ در کِ بیزًٍی ابَریحبى پژٍّطی جطٌَارُ بیستویي در سادُ هلک دکتز فٌبٍری، ٍ تحقیقبت هعبًٍت گشارش بِ

 کوک بْطتی ضْیذ پشضکی علَم داًطگبُ فٌبٍراى ٍ هحققبى بِ بیزًٍی ابَریحبى پژٍّطی جطٌَارُ: داضت اظْبر بْطتی ضْیذ

 .ببضٌذ داضتِ الوللی بیي ّبی عزصِ در خَبی رضذ بتَاًٌذ تب کزدُ

 .است داضتِ بزٍس استٌبدات در ّن ٍ هقبالت در ّن رضذ ایي ٍ این داضتِ هٌبسبی رضذ پشضکی پژٍّص در خَضبختبًِ: افشٍد ٍی

 علَم داًطگبُ: ضذ یبدآٍر پژٍّص حَسُ در پشضکی علَم ّبی داًطگبُ ٍضعیت بِ اضبرُ بب بْذاضت ٍسارت فٌبٍری ٍ تحقیقبت هعبٍى

 ّیئت اعضبی تعذاد ،(تْزاى) اٍل داًطگبُ بب داًطگبُ ایي اختالف دلیل اهب دارد قزار کطَری دٍم رتبِ در بْطتی ضْیذ پشضکی

 .است علوی

 در تعذاد ایي کِ دارًذ قزار پزاستٌبدات سهزُ در علوی ّیئت اعضبی درصذ ۵۲ تْزاى پشضکی علَم داًطگبُ در: گفت سادُ هلک دکتز

 .است درصذ ۱۱ بْطتی ضْیذ پشضکی علَم داًطگبُ

 ٍ کٌذ حفظ را خَد خَة ٍ جَاى ًیزٍّبی ببیذ بْطتی ضْیذ پشضکی علَم داًطگبُ کِ دّذ هی ًطبى هَضَع ایي: کزد تأکیذ ٍی

 .بگیزد را آًْب هْبجزت جلَی

 سبل در ایزاًی هقبلِ هیلیَى پٌج: گفت دًیب در ایزاى علوی هزجعیت ٍضعیت بِ اضبرُ بب بْذاضت ٍسارت فٌبٍری ٍ تحقیقبت هعبٍى

 .است گزفتِ قزار استٌبد هَرد کطَر ۱۴۱ تَسط ایزاًی هقبلِ ّشار۴۷ ٍ ضذُ داًلَد کطَرّب بقیِ سَی اس الشٍیز پبیگبُ اس گذضتِ

 ًظز اس کِ چزا کٌین کبر آًْب کیفیت رٍی بز ضذت بِ ببیذ کِ دارین کطَر در پشضکی علَم هجلِ ۷۵۴ اکٌَى: گفت سادُ هلک دکتز

 ًوبیِ «هذ پبة» در هجلِ ISI ٍ ۴۷ در هجلِ ۱۸ اسکَپَس، در هجلِ ۱۱۱ هجالت تعذاد ایي اس ّستین؛ هطلَبی حذ در کویت

 .ّستٌذ

 هتأسفبًِ: افشٍد کطَر پژٍّطی ّبی سیزسبخت تقَیت در بْذاضت ٍسارت فٌبٍری ٍ تحقیقبت هعبًٍت ّبی فعبلیت بِ اضبرُ بب ٍی

 تحقیقبت بِ کطَر کل بَدجِ درصذ ۴.۴۸ تٌْب اکٌَى ٍ بگیزین پشضکی علَم تحقیقبت بزای بَدجِ اس کبفی سْن این ًتَاًستِ

 .دارد اختصبظ سالهت

 آهَسش ٍ درهبى بْذاضت، ٍسارت فٌبٍری ٍ تحقیقبت هعبٍى حضَر بب بیزًٍی ابَریحبى پژٍّطی جطٌَارُ بیستویي است، گفتٌی

 .کزد کبر بِ آغبس داًطگبُ( رُ)خویٌی اهبم تبالر در سادُ هلک دکتز پشضکی



 ّبی حَسُ در پژٍّطی هٌتخببى ٍ بزگشیذگبى ٍ داًطگبُ بزتز پژٍّطگزاى ٍ هلی الولی، بیي بزتز پژٍّطگزاى جطٌَارُ ایي در 

 .ضًَذ هی تقذیز ٍ هعزفی هقبالت ٍ هجالت ّب، داًطکذُ هزاکش، داًطجَیی،

 http://hbi.ir/forms/newsdetails.aspx?Id=11974&hbsId=0&category=0&templateid=0 منبع:

 




