


1

4

11

11

13

14

14

24

24

25

فهرست مطالب

مدیرمسئول: دکتر محمدجواد دهقانی
سـردبیـر: محمد خـانی

جلد و صفحه آرایی: کریم فالح و اعظم دبستانی
ویراستار: محبوبه کامیاب کالنتری 

همکاران این شماره: دکتر منصوره صراطی، زهرا حقیقی، 
زهرا چوپانی

شمارگان: 1000 نسخه - لیتوگرافی و چاپ: پردیس 
نشانی: شیراز، بلوار جمهوری اسالمی، خیابان جام جم

تلفن: 071-36468421

               oisc@rices t.ac.ir

               https://rices t.ac.ir | https://isc.ac 

70Oct. 2021 سال ششم        شماره                  مهـــر  1400     ربیع االول 1443 

آرشـیو ایـن ماهنامـه بـه آدرس زیر 
قابـل دانلود اسـت.

 https://rices t.ac.ir/journal

ماهنامه خبری تحلیلی
)ISC( موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری

A Reflection on Bangladesh Journals in ISC
Higher Education in Bangladesh
 Top 10 Universities in ISC World University Rankings by
Subject 2020 in Natural Sciences
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 / )DOR( استقبال بی نظير نشریات از سامانه جامع شناسه دیجيتال اشيا
عبور ثبت مقاالت در سامانه  نشریات از 100 هزار مقاله / ثبت نام بيش 

 DOR از 550 نشریه درسامانه

ISC نتایج رتبه بندی موضوعی جهانی سال 2020 خود را منتشر کرد / 
حضور چشمگير دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی مختلف

ISC گسترش همکاری های علمی دانشگاه بلگراد با

همکاری های دانشگاه فنی وحرفه ای با موسسه استنادی علوم و پایش علم 
و فناوری )ISC(  کليد خورد

ISC ویدئو کنفرانس دانشگاه ها با

 ISC بازدیدهای مجازی از

گزارش تحليلی سامانه نماگر کووید-ISC 19 در دنيا و ایران- مهر 1400 

تازه های نشر مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری

 )ISC( ثبت همایش ها در پایگاه استنادي علوم جهان اسام

 جایگاه علمی جمهوری اسامی ایران در سطح بين المللی )تاریخ انتشار:
 30 مهر 1400(

دانشـگاه مرکـز سـعادت و در مقابل، 
شـقاوت یـک ملت اسـت. از دانشـگاه 
تعییـن  ملـت  یـک  سرنوشـت  بایـد 
ملـت  یـک  خـوب  دانشـگاه   شـود. 
دانشـگاه  و  کنـد  مـی  را سـعادتمند 
غیراسـامی،  دانشـگاه بـد، یک  ملت 

را بـه عقـب مـی زنـد.



)DOR( استقبال بی نظیر نشریات از سامانه جامع شناسه دیجیتال اشیا
عبور ثبت مقاالت در سامانه  نشریات از 100 هزار مقاله

DOR ثبت نام بیش از 550 نشریه در سامانه

علمـی  همکاری هـای  و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بين المللـی موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری 
)ISC(، دکتـر محمدجـواد دهقانـی ریيـس ISC گفـت: در بهمن 
مـاه سـال گذشـته بـا حضـور وزیـر محتـرم علـوم، تحقيقـات و 
فنـآوری و حـوزه سياسـت گذاری  و برنامـه ریزی امور پژوهشـی 
  )DOR( ایـن وزارت، سـامانه جامع صدور کد شناسـاگر دیجيتال
رونمایـی شـد کـه امـکان ثبـت و صـدور یک کـد منحصـر بفرد 
برای هر مقاله پذیرش شـده در نشـریات کشـور، جهان اسـام و 

دنيـا را بـه طـور اسـتاندارد فراهـم می نمایـد. 
دهقانـی اظهـار داشـت: هر چنـد در حال حاضر صـدور این 
کـد تنهـا برای نشـریات و مقاالت انجام می گيـرد ولی در طراحی 
و پيـاده سـازی ایـن سـامانه کليـه اسـتانداردها و شـيوه نامه های 
بين المللـی رعایـت شـده و برنامه ریـزی الزم برای امـکان صدور 
کـد شناسـاگر دیجيتـال برای کليه فعاليت های پژوهشـی شـامل 
طرح هـای  گـزارش  بين المللـی،  و  ملـی  همایش هـای  مقـاالت 
تحقيقاتـی، پایان نامه و رسـاله های دانشـجویان، ثبـت اختراع  و 

نيـز آثـار هنـری و توليـد نرم افزار فراهم شـده اسـت. 
وی افـزود: ایـن فعاليـت علمـی حرکت بسـيار ارزشـمندی 
پژوهشـی  فعاليت هـای  دار کـردن کليـه  در جهـت شناسـنامه 
کشـور بوده و اميد اسـت منشـا تحول اساسـی در مسـتند سازی 
ایـن حرکـت علمـی دقيقـا  باشـد.  فعاليت هـای علمـی کشـور 
منطبـق بـا سياسـت های کان علـم و فنـآوری و نيـز بيانيـه گام 

دوم انقـاب در جهـت مرجعيـت علمـی ایـران خواهـد بـود.   
دهقانی ادامه داد: اطاعات مسـتخرج از این سـامانه نشـان 
می دهـد کـه تـا پایـان شـهریور 1400 تنهـا بـا گذشـت کمتر از 
یـک سـال از رونمایـی سـامانه DOR، تعـداد 555 نشـریه بـرای 
دریافـت ایـن کـد به عضویـت ایـن سـامانه درآمـده و 103419 
مقالـه کـد منحصـر بفـرد DOR را دریافـت نمـوده انـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه تعداد نشـریات در فروردیـن برابر بـا 133 مورد 
و تعـداد مقـاالت 9824 بـوده کـه رشـد 4 برابـری در افزایـش 
تعـداد نشـریات و 10 برابـری در تعـداد مقـاالت را در طول 6 ماه 

نشـان می دهد.  گذشـته 
اشـيا    دیجيتـال  شناسـه  گفـت:  ادامـه  در   ISC ریيـس 
یـک کـد  از  عبـارت   DOR یـا   )Digital Object Recognizer(
منحصـر بـه فـرد بـرای هـر شـی اسـت کـه هماننـد اثر انگشـت 
بـرای آن می باشـد. کـد بين المللـی DOR بـه گونـه ای طراحـی 

شـده اسـت که به آثار مختلـف علمی از جمله مقاالت نشـریه ها، 
همایش هـا، کتاب هـا، پایان نامه هـا، آثـار هنـری، نرم افزارهـا و ... 
تعلـق می گيـرد. ایـن شناسـه همانند یـک بارکد برای شناسـایی 
اشـيا عمـل می کنـد. از جملـه مزایـای ایـن شناسـه می تـوان به 

مـوارد زیـر اشـاره کرد:
کامـل -  اطاعـات  بـه  آسـانتر  و  سـریع  دسـترس پذیری 

کتاب شـناختی مقاله هـا و کارهـای پژوهشـی فقـط بـا یـک 
کليـک بـر روی کـد شناسـه

ارجاع دهـی سـاده و سـریع با کمتریـن احتمال بروز اشـتباه - 
بـه کليه فعاليت هـای علمی از جملـه مقاالت

افزایـش رویت پذیـری بيشـتر مقالـه و در نتيجـه افزایـش - 
تعـداد ارجاعـات علمـی و بنابرایـن افزایـش ضریـب تاثير و 

نشـریه اعتبار 
شناسایی مالکيت معنوی و کاهش سرقت علمی - 
سياسـت گذاری در جهـت اقتصـاد مقاومتـی و صرفه جویـی - 

انحصـار  در  فقـط  ارزی )صـدور سـایر کدهـای شناسـاگر 
خـارج از کشـور می باشـد(

امـکان صدور شناسـه به تمام فعاليت های پژوهشـی شـامل - 
مقـاالت منتشـر شـده در نشـریات و همایش ها حتـی برای 

گذشته سـال های 
شناسـه  صـدور  اول  فـاز  هرچنـد  گفـت:  ادامـه  در  وی 
دیجيتـال اشـيا DOR بـا مجـات و نشـریات علمـی بوده اسـت 
ولـی برنامه ریـزی بـرای توسـعه خدمـات بـه سـایر فعاليت هـای 
علمـی، فنآورانـه، نوآورانـه و حتـی آثـار هنـری در دسـتور کار 
اسـت. همچنيـن، ایـن سـامانه محدودیـت خاصی از نظر کشـور، 
حـوزه موضوعی و زبان نداشـته و تمام نشـریات در دنيا بخصوص 
جهـان اسـام از ایـن مزیـت بهـره منـد خواهنـد شـد. از جملـه 
مزیـت دیگـر ایـن سـامانه امـکان دریافت شناسـه بـرای مقاالت 
سـال های پيشـين نشـریات اسـت زیرا برخی از نشـریات در حال 

تکميـل مقـاالت شـماره های پيشـين خـود هسـتند. 
  رونـد افزایشـی تعـداد نشـریات ثبـت نـام شـده در ایـن 
سـامانه و نيـز صـدور کد DOR بـرای مقـاالت در نمودارهای زیر 

نشـان داده شـده است. 
دهقانـی ادامـه داد: همانطـور کـه در نمـودار زیـر مشـاهده 
می شـود، تـا پایـان شـهریور 1400، تعـداد 555 نشـریه در ایـن 
سـامانه ثبـت نـام نمـوده و بـه طور مسـتمر بـرای مقـاالت خود 
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ایـن کـد را دریافـت نموده اند. بدیـن ترتيب، در طـول 6 ماه  اول 
سـال 1400، رشـد متوسـط ماهانـه  26.9 درصـد بـوده اسـت 
کـه اگـر بـا هميـن رونـد ایـن اسـتقبال ادامـه یابـد پيـش بينی 
می شـود تـا پایـان سـال 1400 عمـده نشـریات کشـور از ایـن 
نتيجـه کليـه مسـتندات علمـی  و در  بهره منـد شـوند  سـامانه 
ثبت شـده در نشـریات علمی کشـور شناسـنامه دار خواهند شـد. 
وی افـزود: ميـزان افزایـش مقـاالت علمـی کـه در فاصلـه 
شـش ماهـه اول سـال 1400  ایـن کـد را دریافـت نمـوده انـد 

نسـبتا زیـاد بـوده به طوری کـه از فروردیـن مـاه از 9824 مقاله 
بـه 103419 مقالـه در شـهریورماه رسـيده اسـت و در نتيجـه  
افزایـش 10 برابـری را نشـان می دهـد. ایـن نشـان می دهـد کـه 
 DOR افزایـش رشـد متوسـط ماهانـه مقـاالت در دریافـت کـد
برابـر بـا 48 درصـد بـوده اسـت. پيـش بينـی می شـود تـا پایان 
سـال 1400 کل مقـاالت منتشـر شـده در نشـریات حـاوی کـد

DOR باشـند.   

 
  

14 26
70

111 133
169

288

422

487

555
1400شهریور - DORافزایش ثبت نام تعداد نشریات علمی در سامانه 

دهقانـی افـزود: بـه منظور فراهم کردن بسـتر آسـان برای 
دریافـت شناسـه DOR بـرای مقـاالت، وب سـرویس موردنيـاز 
گـروه  نيـز  و   ISC اسـتنادی  نویسـی  برنامـه  گـروه  توسـط 
تحقيـق و توسـعه ارائـه شـده و هماهنگـی الزم بـا شـرکت های 
پشـتيبانی از سـامانه مدیریـت نشـریات انجـام شـده اسـت. در 
ارائـه شـده، اطاعـات نشـریه و مقالـه مربوطـه  وب سـرویس 
دریافـت و شناسـه بـه عنـوان خروجـی ارائـه می شـود. توليـد 

 

 
 

  

144 380 2724 5235 9824
20,461

40820

74459

89128

103419
1400شهریور -صادره برای مقاالت علمی DORروند افزایش تعداد کد 

شناسـه بـرای 10 مقالـه از زمان کليک بر روی دکمه درخواسـت 
شناسـه، بـه طـور ميانگيـن 3 ثانيه زمـان میگيـرد. الزم به ذکر 
اسـت کـه دریافـت شناسـه در حالت دسـتی )بـدون اسـتفاده از 
وب سـرویس( نيازمند مراجعه کارشـناس به سـامانه DOR، ورود 
 XML بـه سـامانه، ثبـت دوره شـماره مربوطـه، بارگـذاری فایـل
یـا اکسـل مربوطـه و نهایـی سـازی فرآینـد بـوده اسـت کـه بـه 
 زمان بيشـتری در مقایسـه با اسـتفاده از وب سـرویس نياز اسـت. 
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آمـاده  "مقـاالت  بـرای   DOR شناسـه  تعریـف  وب سـرویس 
انتشـار" نيـز از سـوی موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و 
فنـاوری )ISC( ارائـه شـده اسـت کـه نيـاز اسـت شـرکت های 
 ISC پشـتيبانی کننده سـامانه مدیریـت نشـریات بـا هماهنگـی
ایـن سـرویس را بـه نشـریات ارائـه دهنـد. اطاعـات موجـود در 
سـامانه نشـان می دهـد حـدود 90 درصـد از کدهای صادر شـده 
از طریـق وب سـرویس موجـود در سـامانه نشـریات بـوده اسـت.  
وی گفـت: همچنيـن ترتيبـی فراهـم شـده اسـت کـه در 
اغلب سـامانه های آموزشـی و پژوهشـی دانشـگاه ها و موسسـات 
پژوهشـی وب سرویسـی تعبيـه شـده و بـا ورود کـد DOR هـر 
مقالـه، اطاعـات کامـل کتاب شـناختی مقالـه از جملـه عنـوان 
مقالـه، نویسـندگان و وابسـتگی سـازمانی آنهـا، شـماره و تاریـخ 
انتشـار و ... بـه طـور کامـا اتوماتيـک در سيسـتم وارد می شـود 
ایـن مسـاله یکـی از مطالبات دانشـگاه ها و موسسـات پژوهشـی 

در طـول سـال های گذشـته بـوده اسـت. 
ریيـس ISC در ادامـه گفـت: الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن 
سـامانه چنـد زبانـه بوده اسـت و  مـورد اسـتقبال کاربران سـایر 
کشـورها بخصـوص کشـورهای اسـامی نيـز قـرار گرفتـه اسـت. 
تاکنـون نشـریات سـایر کشـورها بـرای دریافـت شناسـه دسـتی 
اقـدام کـرده اند امـا در تاش در جهـت فراهم کردن زیرسـاخت 
الزم بـرای درج خـودکار شناسـه برای مقاالت خود هسـتند. الزم 
بـه ذکـر اسـت در حـال حاضـر تـاش بـر ایـن اسـت کـه  ایـن 
کـد در سـطح بين المللـی و بـرای سـایر پایگاه هـای اسـتنادی 
بين المللـی از جملـه اسـکوپوس معرفی شـده و مـورد ارجاع قرار 

گيرد.

عضویـت و دریافـت کد DOR بـه راحتی با ورود به سـامانه 
بـا آدرس https://dorl.net، صـورت می گيـرد و در حـال حاضـر 
ایـن سـرویس بـه صـورت مجانـی و بـدون پرداخـت هزینـه در 

اختيـار نشـریات قـرار می گيرد.
بـه منظـور همکاری کارشناسـان ISC با نشـریات در جهت 
درخواسـت می تواننـد  نشـریات  مقـاالت،  بـرای  شناسـه   ثبـت 

شـماره  بـا  یـا  ارسـال   info@dorl.net آدرس  بـه  را  خـود 
36468454-071 تماس حاصل نمایند.
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DORشیوه های دریافت شناسه 

روش دستی روش خودکار با استفاده از وب سرویس

88%

12%

 
 

 

 

 

 



Oct.  2021 سال ششم       شماره                    مهــر  1400     ربیع االول 1443         4 70

علمـی  همکاری هـای  و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بين المللـی موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری 
)ISC(، دکتـر محمدجـواد دهقانـی ریيـس موسسـه اسـتنادی 
علـوم و پایـش علـم و فنـاوری )ISC( گفـت: گـروه رتبه بنـدی 
موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری )ISC(  پـس 
از قریـب بـه یـک دهـه انجـام موفـق رتبه بنـدی ملی دانشـگاه و 
پژوهشـگاه های کشـور و نيـز رتبه بنـدی دانشـگاه های جهـان و 
دانشـگاه های جهـان اسـام، بـا توجـه به تجـارب ارزنـده در این 
زمينـه و شـناخته شـدن بـه عنـوان تنهـا مرجـع رتبه بنـدی در 
کشـور، در سـال 99 بـرای اوليـن بـار رتبه بنـدی دانشـگاه های 
جهـان را بر اسـاس حوزه هـای موضوعی به انجام رسـانده اسـت. 
 ISC World University اوليـن نسـخه ایـن رتبه بنـدی، بـا نـام
سـال  در  جهـان  دانشـگاه های  بـرای   Rankings by Subject
2019 منتشـر شـده اسـت و امسـال بـرای دوميـن سـال پياپـی 
ایـن رتبه بنـدی را بـا تغييراتـی جزئـی در روش شناسـی انجـام 
داده اسـت. در ادامـه روش شناسـی و نتایج ایـن رتبه بندی آورده 

می شـود.

روش شناسی رتبه بندی موضوعی
بـر   ISC جهانـی  رتبه بنـدی  در  داشـت:  اظهـار  دهقانـی 
 OECD اسـاس موضـوع، از طرح تقسـيم بنـدی سلسـله مراتبی

اسـتفاده شـده اسـت. در این طرح، کليه حوزه هـای موضوعی در 
شـش رده اصلـی و 42 زیـر رده قـرار می گيرند )کـه در نهایت 3 
زیـر رده کنار گذاشـته می شـوند(. شـش رده اصلـی در این طرح 
عبـارت از: علـوم طبيعـی، مهندسـی و فنـاوری، علـوم پزشـکی 
و بهداشـت، علـوم کشـاورزی، علـوم اجتماعـی و علـوم انسـانی 

می باشـد.
دانشـگاه های   ،ISC موضوعـی  رتبه بنـدی  در  افـزود:  وی 
هـدف به منظـور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشـگاه هایی 
می باشـند کـه بـه لحاظ تعـداد انتشـارات در آن حـوزه جز 700 
دانشـگاه اول جهـان باشـند و در بـازه زمانـی سـه سـاله، حداقل 
150 مـدرک در هر آن حوزه موضوعی منتشـر کـرده و در پایگاه 

InCite ثبت شـده باشـند.
شـده  اعـام  دانشـگاه های  گفـت:  ادامـه  در   ISC ریيـس 
در رتبه بنـدی در هـر حـوزه موضوعـی در نهایـت بـه صـورت 
درهمکـرد و نيـز بر اسـاس قـاره و کشـور و... اعام خواهند شـد. 
رتبه بنـدی موضوعـی ISC، بـر اسـاس سـه معيار کلـی پژوهش، 
فعاليـت بين المللـی و نـوآوری انجـام می گيرد که معيـار پژوهش 
بـه دليـل اهميتـی کـه دارد، بيشـترین وزن را به خـود اختصاص 
رتبه بنـدی  شـاخص های  و  معيارهـا  زیـر  جـدول  اسـت.  داده 
موضوعـی ISC را بـا ضرایـب اختصـاص داده نمایـش می دهـد.

حضـور 39 دانشـگاه از ایران در رتبه بنـدی موضوعی 
ISC 2020

در رتبه بنـدی موضوعـی ISC-2020 از ایران 39 دانشـگاه 
حضـور دارنـد کـه در حوزه هـای مختلـف موضوعـی حائـز رتبـه 

اند.  شـده 
حوزه علوم طبیعی

 2020-ISC گفـت: در رتبه بنـدی موضوعـی ISC ریيـس
 7 از  رشـته   6 در  کشـور  برتـر  دانشـگاه های  حضـور  شـاهد 
رشـته حـوزه علـوم طبيعـی شـامل: ریاضيـات، علـوم کامپيوتر و 

اطاعـات، علـوم فيزیکـی و نجـوم، علـوم شـيمی، زميـن و علوم 
محيطـی مرتبـط، علـوم زیسـتی در جمـع برتریـن دانشـگاه های 

هسـتيم. دنيا 
در این حوزه در سـال 2020، دانشـگاه تهران )401-450( 
رتبـه اول و دانشـگاه های صنعتـی اميرکبيـر، فردوسـی مشـهد، 
علـم و صنعـت ایران، صنعتـی اصفهان، شـهيد بهشـتی، صنعتی 
شـریف، شـيراز، تربيـت مـدرس، علـوم پزشـکی تهـران و تبریـز 

)700-601( مشـترکا رتبـه دوم را کسـب کردنـد.

ISC نتایج رتبه بندی موضوعی جهانی سال 2020 خود را منتشر کرد

حضور چشمگیر دانشگاه های ایران در حوزه های موضوعی مختلف

 
 وزن معیار شاخص وزن
 A1 حجم پژوهش 03

 07 پژوهش

 A2 تعداد استناد به مقاالت 03

 A3 تاثیر استنادی نرمال شده 4

 A4 تأثیر استنادی نسبت به کل جهان 7

 A5 تعداد مقاالت نشریات برتر 01

 A6 تعداد اعضای هیات علمی پراستناد 0

 C1 تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقاالت بین المللی 03

یفعالیت بین الملل  C2 تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی 4 51 

 C3 میزان شهرت دانشگاه 0

50 انتشاری با صنعتتعداد هم   D 51 نوآوری 
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حوزه مهندسی و فناوری
در حـوزه مهندسـی و فنـاوری در 11 رشـته رتبه بنـدی 
صـورت پذیرفتـه اسـت که دانشـگاه های ایـران در هر 11 رشـته 
حضـور داشـته اسـت که دانشـگاه تهـران بـا رتبـه 162 رتبه اول 
و دانشـگاه های صنعتـی اميرکبير و صنعتی شـریف )251-300( 
رتبـه دوم و علـم و صنعـت ایـران )350-301( رتبـه چهـارم را 

کردند. کسـب 
حوزه علوم پزشکی و بهداشت

دانشـگاه  بهداشـت،  و  پزشـکی  علـوم  حـوزه  در 
علـوم پزشـکی تهـران 231 رتبـه اول، پزشـکی شـهيد بهشـتی          
مشـهد پزشـکی  و  ایـران  پزشـکی  دوم،  رتبـه   )351-400( 

 )450-401( مشترکا رتبه سوم را کسب کردند.

حوزه علوم کشاورزی
در حـوزه علوم کشـاورزی دانشـگاه تهـران بـا رتبه 83 
در رتبـه اول، تربيـت مـدرس 220 در رتبـه دوم و دانشـگاه های 
صنعتـی اصفهـان و شـيراز )300-251( مشـترکا رتبـه سـوم را 

کردند. کسـب 
حوزه علوم اجتماعی

در حـوزه علـوم اجتماعـی تنها دانشـگاه تهـران حضور دارد 
و موفـق به کسـب رتبه )500-451( شـد.

حوزه علوم انسانی
در حوزه علوم انسـانی فقط دانشـگاه تهران موفق به کسـب 
رتبـه )600-501( شـده اسـت و در هيچ کدام از رشـته های این 

حوزه، دانشـگاهی از ایـران حضور ندارد.
 

 0202سال  ISCنتایج رتبه بندی موضوعی 
 0202رتبِ جْاًی در سال  ًام داًشگاُ حَزُ هَضَعی

)ریاضیات، علَم کاهپیَتر ٍ اطالعات، علَم   علَم طبیعی
فیسیکی ٍ ًجَم، علَم شیوی، زهیي، علَم هحیطی هرتبط، 

 (سایر علَم طبیعیعلَم زیستی ٍ 

 024-052 تْراى
صٌعتی اهیرکبیر، فردٍسی هشْد، علن ٍ صٌعت ایراى، صٌعتی اصفْاى، شْید بْشتی، 

 ٍ تبریس، علَم پسشکی تْراى صٌعتی شریف، شیراز، تربیت هدرس
022-124 

عوراى، هٌْدسی برق، الکترًٍیک، ) هٌْدسی ٍ فٌاٍری
هٌْدسی پسشکی، هحیط هکاًیک، هَاد، هٌْدسی شیوی، 

زیست، بیَتکٌَلَشی هحیطی، بیَتکٌَلَشی صٌعتی، فٌاٍری 
 ًاًَ ٍ سایر علَم هٌْدسی 

 (ّای دیگرٍ فٌآٍری

 410 تْراى
 054-022 صٌعتی شریفصٌعتی اهیرکبیر ٍ 

 024-052 ایراى علن ٍ صٌعت
 024-052 صٌعتی اصفْاى

 054-522 ٍ تبریس تربیت هدرس
صٌعتی ًَشیرٍاًی بابل، فردٍسی هشْد، صٌعتی خَاجِ ًصیرالدیي طَسی، شْید 

 شیراز ٍ علَم پسشکی تْراى، بْشتی
122-524 

 124-022 کاشاى

پسشکی پایِ، پسشکی تحقیقات ) علَم پسشکی ٍ بْداشت
 بالیٌی ٍ علَم بْداشت(

 004 علَم پسشکی تْراى
 054-022 علَم پسشکی شْید بْشتی

 024-052 علَم پسشکی ایراى، علَم پسشکی هشْد
، علَم پسشکی اصفْاى، علَم پسشکی کرهاًشاُ، علَم پسشکی علَم پسشکی بقیِ اهلل

 علَم پسشکی تبریسشیراز ٍ 
122-524 

 124-022 ٍ تربیت هدرسعلَم پسشکی کرهاى علَم پسشکی جٌدی شاپَر اَّاز، 

علَم دام ٍ کشاٍرزی، جٌگلداری ٍ شیالت، )  علَم کشاٍرزی
 لبٌیات، علَم داهپسشکی ٍ سایر علَم کشاٍرزی(

 30 تْراى
 002 تربیت هدرس

 054-022 صٌعتی اصفْاى ٍ شیراز
 024-052 فردٍسی هشْد

 054-022 تبریس ٍ شْید بْشتیعلَم پسشکی 
 054-522 ارٍهیِ

علَم بَعلی سیٌا، علَم کشاٍرزی ٍ هٌابع طبیعی ساری، شْرکرد، علَم پسشکی تبریس، 
 پسشکی تْراى ٍ گیالى

122-524 

)رٍاًشٌاسی، علَم تربیتی، جاهعِ شٌاسی،  علَم اجتواعی
حقَق، علَم سیاسی، اقتصاد ٍ تجارت، جغرافیای اجتواعی ٍ 

 اقتصادی، رساًِ ٍ ارتباطات ٍ سایر علَم اجتواعی(
 054-522 تْراى

)تاریخ ٍ باستاى شٌاسی، زباى ٍ ادبیات، فلسفِ،  علَم اًساًی
 اخالق ٍ دیي، ٌّر ٍ سایر علَم اًساًی(

 524-122 تْراى

 
حوزه علوم طبیعی   

دهقانـی در ادامـه افـزود: در رشـته ریاضیـات، دانشـگاه 
صنعتـی اميرکبيـر 246 رتبـه اول، دانشـگاه فردوسـی مشـهد و 
دانشـگاه تهـران )450-401( بـه صـورت مشـترک رتبـه دوم، 
دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران و صنعتی شـریف )500-451( به 

صـورت مشـترک رتبـه چهـارم را بدسـت آوردنـد.
در رشـته علـوم کامپیوتـر و اطالعـات دانشـگاه تهران 
210 رتبـه اول و دانشـگاه صنعتـی اميرکبيـر و دانشـگاه صنعتی 
شـریف )350-301( مشـترکا رتبه دوم و دانشـگاه علم و صنعت 

ایـران )500-451( رتبـه چهـارم را کسـب کردند.



Oct.  2021 سال ششم       شماره                    مهــر  1400     ربیع االول 1443         6 70

دانشـگاه صنعتـی  علـوم فیزیکـی و نجـوم  در رشـته 
اصفهـان و دانشـگاه تهـران )500-451( مشـترکا رتبـه اول و 
دانشـگاه صنعتی شریف )600-501( رتبه سـوم را کسب کردند.
در رشـته علـوم شـیمی دانشـگاه تهـران بـا رتبـه 173 
رتبـه اول و دانشـگاه تربيـت مـدرس )400-350( رتبـه دوم و 
دانشـگاه صنعتـی اميرکبيـر و صنعتـی شـریف )450-401( بـه 

صـورت مشـترک رتبـه چهـارم را کسـب نمودنـد.
در رشـته زمیـن و علوم محیطی دانشـگاه تهـران 185 
رتبـه اول و دانشـگاه تربيـت مـدرس )450-401( رتبـه دوم و 

دانشـگاه شـيراز )500-451( رتبـه سـوم را کسـب کردند.
در رشـته علوم زیستی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران و 

دانشـگاه تهران )600-501( رتبه اول کسـب کردند.
حوزه مهندسی و فناوری

در رشـته مهندسـی عمران دانشـگاه تهران با رتبه 58، 
دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران بـا رتبـه 139، دانشـگاه صنعتـی 
اميرکبيـر بـا رتبـه 149، دانشـگاه تبریز بـا رتبه 161 و دانشـگاه 
صنعتـی شـریف بـا رتبـه 196 رتبه هـای اول تـا پنجم را کسـب 

کردند.
در رشـته مهندسـی برق و الکترونیک دانشـگاه تهران 
بـا رتبه 220، صنعتی شـریف بـا رتبه 229، صنعتـی اميرکبير با 
رتبـه 300-251 بـه ترتيب در جایگاه اول تا سـوم قـرار گرفتند. 
در رشـته مهندسـی مکانیـک دانشـگاه تهـران )27(، 
صنعتـی اميرکبيـر )69(، صنعتـی نوشـيروانی بابـل )95(، علم و 
صنعـت ایـران )107(، صنعتـی شـریف )143( به ترتيـب جایگاه 

اول تـا پنجـم کشـور را کسـب کردند. 
 ،)73( تهـران  دانشـگاه  شـیمی  مهندسـی  رشـته  در 
تربيـت   ،)158( شـریف  صنعتـی   ،)133( اميرکبيـر  صنعتـی 
مـدرس )190( و دانشـگاه علـم و صنعت ایـران )192( به ترتيب 

رتبه هـای اول تـا پنجـم کشـور را کسـب کرده انـد.
در رشـته مهندسـی مـواد دانشـگاه تهـران )186( رتبه 
اول، صنعتـی اميرکبيـر )300-251( رتبـه دوم، صنعتی شـریف 

)350-301( رتبـه سـوم کشـور را کسـب کردند.
در رشـته مهندسـی پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
تهـران )136( رتبـه اول، دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز )175( 
رتبـه دوم، دانشـگاه تهـران )199( رتبـه سـوم، دانشـگاه صنعتی 

اميرکبيـر )224( رتبـه چهـارم کشـور را کسـب کردنـد.
در رشـته مهندسـی محیـط زیسـت دانشـگاه تهـران 
تربيـت  رتبـه دوم،  اميرکبيـر )229(  اول، صنعتـی  رتبـه   )66(
مـدرس )242( رتبـه سـوم و صنعتـی شـریف )244( در جایـگاه 

چهـارم قـرار گرفتنـد.
در رشـته مهندسـی بیوتکنولـوژی محیطی دانشـگاه 
علـوم   ،)190( تهـران  دانشـگاه   ،)174( تهـران  پزشـکی  علـوم 
پزشـکی تبریـز )198(، تربيـت مـدرس )227(، علـوم پزشـکی 
شـهيد بهشـتی )237( بـه ترتيـب در رتبه هـای اول تـا پنجـم 

قـرار گرفتنـد.
سـه  صنعتـی  بیوتکنولـوژی  مهندسـی  رشـته  در 
دانشـگاه از ایـران در رتبه بنـدی حضـور یافتنـد. دانشـگاه علـوم 

پزشـکی تهـران )25( رتبه اول و علوم پزشـکی تبریـز )29( رتبه 
دوم و دانشـگاه صنعتـی اميرکبيـر )35( رتبـه سـوم در کشـور را 

کردند. کسـب 
تهـران  دانشـگاه  نانـو  فنـاوری  مهندسـی  رشـته  در 
و صنعتـی شـریف )350-301( در  اول  رتبـه  در   )251-300(

قـرار گرفتنـد. جایـگاه دوم 
رشـته های مهندسـی و فنـاوری )شـامل:  سـایر  در 
مهندسـی چنـد رشـته ای، مهندسـی صنایـع، مهندسـی توليـد، 
 INSTRUMENTS &( دقيـق  ابـزار  غذایـی،  فنـون  و  علـوم 
 ،)MICROSCOPY( بينـی  ذره   ،)INSTRUMENTATION
علـوم تصویربـرداری و فناوری عکاسـی، طيف سـنجی( دانشـگاه 
تهـران )118( رتبـه اول، دانشـگاه صنعتـی اميرکبيـر و صنعتـی 
اصفهـان )350-301( هـر دو رتبـه دوم، دانشـگاه علـم و صنعت 
ایـران و صنعتـی شـریف )400-351( هر دو در رتبـه چهارم قرار 

. فتند گر
حوزه علوم پزشکی و بهداشت

علـوم  دانشـگاه  پایـه  پزشـکی  تحقیقـات  رشـته  در 
پزشـکی تهـران )217( رتبـه اول، علـوم پزشـکی مشـهد )350-
301( رتبه دوم، علوم پزشـکی شـهيد بهشـتی )400-351( رتبه 
سـوم، علـوم پزشـکی تبریـز )450-401( رتبـه چهارم را کسـب 

کردند.
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بالینـی  پزشـکی  رشـته  در 
تهران )300-251(، پزشـکی شـهيد بهشـتی )400-351(، علوم 
پزشـکی ایـران )450-401( رتبـه اول تـا سـوم را کسـب کردند.

در رشـته علوم بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی تهران 
)172( رتبه اول، پزشـکی شهيد بهشـتی )300-251( رتبه دوم، 

علـوم پزشـکی ایران )400-351( رتبه سـوم را کسـب کردند.
حوزه علوم کشاورزی

در رشـته کشـاورزی، جنگلداری و شـیالت دانشـگاه 
تهـران )75(، تربيـت مـدرس )173(، شـيراز )182(، صنعتـی 
اصفهـان )232( بـه ترتيـب رتبـه اول تـا چهارم را کسـب کردند.

در رشـته علـوم دامپزشـکی دانشـگاه تهـران موفق به 
کسـب رتبـه 98 شـد کـه تنهـا دانشـگاه کشـور در ایـن رشـته 

. ست ا
در سـایر رشـته های علوم کشاورزی )شـامل مهندسی 
کشـاورزی، اقتصـاد و سياسـت گـذاری کشـاورزی، علـوم و فنون 
غذایی( دانشـگاه های تهران )88(، علوم پزشـکی شـهيد بهشـتی 
تربيـت مـدرس )198( در  )156(، صنعتـی اصفهـان )178( و 
رتبه بنـدی حضـور دارنـد و بـه ترتيب رتبـه اول تا چهارم کشـور 

را کسـب کردند.
حوزه علوم اجتماعی

در رشـته اقتصـاد و تجارت دانشـگاه تهـران رتبه )300 
-251( را در ایـن رشـته بـه دسـت آورد که تنها دانشـگاه کشـور 

در این رشـته اسـت.
تنهـا  اقتصـادی  و  اجتماعـی  جغرافیـای  رشـته  در 
دانشـگاه تهـران موفق به کسـب رتبه )300 -251( شـده اسـت.
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 در رشته های مختلف  0202سال ISC نتایج رتبه بندی موضوعی
 0202رتبه جهانی در سال  نام دانشگاه رشته

 ریاضیات
 (دانشگاه 91)

 042 صنعتی امیرکبیر
 429-452 تهران فردوسی مشهد و

 459-522 علم و صنعت ایران و صنعتی شریف
 529-222 دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تبریز

صنعتی صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، 
 229-022 شاهرود، شیراز، تربیت مدرس، گیالن، اصفهان، مازندران و یزد

 علوم کامپیوتر و اطالعات
 (دانشگاه 2)

 092 تهران
 029-052 صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف

 459-522 علم و صنعت ایران
 229-022 فردوسی مشهد و شهید بهشتی

 علوم فیزیکی و نجوم
 (دانشگاه 8)

 459-522 اصفهان و تهرانصنعتی 
 529-222 صنعتی شریف

 229-022 صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، کاشان و تبریز

 علوم شیمی
 (دانشگاه 94)

 

 900 تهران
 059-422 تربیت مدرس

 429-452 صنعتی امیر کبیر و صنعتی شریف
 459-522 صنعتی اصفهان و علوم پزشکی تهران

 529-222 فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز و تبریز
 229-022 بوعلی سینا، شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و کاشان

 زمین و علوم محیطی
 (دانشگاه 90)

 985 تهران
 429-452 تربیت مدرس

 459-522 شیراز
 529-222 صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، تبریز

و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علوم پزشکی علم 
 229-022 تهران

 علوم زیستی
 (دانشگاه 0)

 529-222 تهران علوم پزشکی تهران و
 علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، 

 229-022 تربیت مدرس

 عمرانمهندسی 
 (دانشگاه 1)

 58 تهران
 901 علم و صنعت ایران
 941 صنعتی امیرکبیر

 929 تبریز
 912 صنعتی شریف
 000 تربیت مدرس

 059-022 صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و گیالن

 مهندسی برق و الکترونیک
 (دانشگاه 99)

 002 تهران
 001 صنعتی شریف

 059-022 صنعتی امیرکبیر
 429-452 تبریز و علم و صنعت ایران

 459-522 صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی
 529-222 شیراز و تربیت مدرس

 229-022 فردوسی مشهد

 مهندسی مکانیک
 دانشگاه( 02)

 00 تهران
 21 صنعتی امیرکبیر

 15 صنعتی نوشیروانی بابل
 920 ایرانعلم و صنعت 

 940 صنعتی شریف
 921 فردوسی مشهد

 982 تبریز
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 در رشته های مختلف  0303سال ISC نتایج رتبه بنذی موضوعی
 0707رتبِ جْاًی در عال  ًام داًؾگاُ رؽتِ

 055 تزبیت هدرط
 000 صٌعتی خَاجِ ًصیزالدیي طَعی

 003 صٌعتی اصفْاى
 075-017 ؽیزاس، کاؽاى ٍ گیالى ،ؽْید بْؾتی

 015-077 عوٌاى
 075-017 بیي الوللی اهام خویٌی
 015-177 صٌعتی ؽاّزٍد ٍ ارٍهیِ

 175-277 ؽْید باٌّز کزهاى ٍ اصفْاى

 هٌْدعی ؽیوی
 داًؾگاُ( 55)

 30 تْزاى
 500 صٌعتی اهیزکبیز
 514 صٌعتی ؽزیف
 557 تزبیت هدرط

 550 علن ٍ صٌعت ایزاى
 050 صٌعتی اصفْاى

 005 ؽیزاس
 003 فزدٍعی هؾْد

 001 تبزیش
 002 صٌعتی ًَؽیزٍاًی بابل

 015-077 علَم پشؽکی تْزاى

 هٌْدعی هَاد
 داًؾگاُ( 50)

 542 تْزاى
 015-077 تی اهیزکبیزصٌع

 075-017 صٌعتی ؽزیف
 015-077 علن ٍ صٌعت ایزاى ٍ صٌعتی اصفْاى

 015-177 تزبیت هدرط
 175-277 کاؽاى ٍ تبزیش

 275-377 فزدٍعی هؾْد، صٌعتی خَاجِ ًصیزالدیي طَعی، صٌعتی عٌْد، عوٌاى، ؽیزاس ٍ گیالى

 هٌْدعی پشؽکی
 داًؾگاُ( 3)

 502 علَم پشؽکی تْزاى
 531 علَم پشؽکی تبزیش

 555 تْزاى
 000 صٌعتی اهیزکبیز

 007 علَم پشؽکی ؽْید بْؾتی
 002 صٌعتی ؽزیف
 004 تزبیت هدرط

 هٌْدعی هحیط سیغت
 داًؾگاُ( 51)

 22 تْزاى
 005 صٌعتی اهیزکبیز
 000 تزبیت هدرط
 000 صٌعتی ؽزیف

 015-077 علن ٍ صٌعت ایزاى
 075-017 ى ٍ تبزیشصٌعتی اصفْا

 015-077 فزدٍعی هؾْد
 075-017 صٌعتی خَاجِ ًصیزالدیي طَعی ٍ ؽیزاس
 015-177 صٌعتی ًَؽیزٍاًی بابل ٍ ؽْید بْؾتی

 175-277 کاؽاى
 275-377 صٌعتی ؽاّزٍد ٍ اصفْاى

 صٌعتی هٌْدعی بیَتکٌَلَصی
 داًؾگاُ( 0)

 01 علَم پشؽکی تْزاى
 05 علَم پشؽکی تبزیش
 01 صٌعتی اهیزکبیز

 هٌْدعی فٌاٍری ًاًَ
 داًؾگاُ( 0)

 015-077 تْزاى
 075-017 صٌعتی ؽزیف
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 در رشته های مختلف  0303سال ISC نتایج رتبه بنذی موضوعی
 0707رتبِ جْاًی در عال  ًام داًؾگاُ رؽتِ

 بیَتکٌَلَصی هحیطیهٌْدعی 
 داًؾگاُ( 1)

 530 علَم پشؽکی تْزاى
 557 تْزاى

 554 علَم پشؽکی تبزیش
 003 تزبیت هدرط

 003 علَم پشؽکی ؽْید بْؾتی

 یعایز رؽتِ ّای هٌْدعی ٍ فٌاٍر
 داًؾگاُ( 50)

 554 تْزاى
 075-017 صٌعتی اهیزکبیز ٍ صٌعتی اصفْاى
 015-077 علن ٍ صٌعت ایزاى ٍ صٌعتی ؽزیف

 075-017 تزبیت هدرط، تبزیش
 175-277 فزدٍعی هؾْد، صٌعتی خَاجِ ًصیزالدیي طَعی ٍ ؽیزاس

 275-377 صٌعتی ًَؽیزٍاًی بابل ٍ ؽْید بْؾتی

 تحقیقات پشؽکی پایِ
 داًؾگاُ( 50)

 053 علَم پشؽکی تْزاى
 075-017 علَم پشؽکی هؾْد

 015-077 علَم پشؽکی ؽْید بْؾتی
 075-017 علَم پشؽکی تبزیش
 015-177 علَم پشؽکی ایزاى

 175-277 علَم پشؽکی اصفْاى ٍ تْزاى
پشؽکی هاسًدراى،  علَم پشؽکی جٌدی ؽاپَر اَّاس، علَم پشؽکی بقیِ اهلل، علَم پشؽکی کزهاى، علَم

 علَم پشؽکی ؽیزاس، تزبیت هدرط
377-275 

 پشؽکی بالیٌی
 داًؾگاُ( 4)

 015-077 علَم پشؽکی تْزاى
 015-077 علَم پشؽکی ؽْید بْؾتی

 075-017 علَم پشؽکی ایزاى
 015-177 علَم پشؽکی هؾْد

 175-277 علَم پشؽکی اصفْاى ٍ علَم پشؽکی ؽیزاس
 275-377 اپَر اَّاس، علَم پشؽکی تبزیشعلَم پشؽکی جٌدی ؽ

 علَم بْداؽت
 داًؾگاُ( 50)

 530 علَم پشؽکی تْزاى
 015-077 علَم پشؽکی ؽْید بْؾتی

 015-077 علَم پشؽکی ایزاى
 015-177 علَم پشؽکی اصفْاى، علَم پشؽکی کزهاى، علَم پشؽکی کزهاًؾاُ ٍ علَم پشؽکی هؾْد

 175-277 پشؽکی هاسًدراى، علَم پشؽکی ؽیزاس ٍ علَم پشؽکی تبزیش علَم پشؽکی بقیِ اهلل، علَم
 275-377 علَم پشؽکی جٌدی ؽاپَر اَّاس، داًؾگاُ تزبیت هدرط ٍ تْزاى

 کؾاٍرسی، جٌگلداری ٍ ؽیالت
 داًؾگاُ( 1)

 31 تْزاى
 530 تزبیت هدرط

 540 ؽیزاس
 000 صٌعتی اصفْاى
 015-077 فزدٍعی هؾْد

 54 تْزاى ؽکیعلَم داهپش
 عایز رؽتِ ّای علَم کؾاٍرسی

)ؽاهل هٌْدعی کؾاٍرسی، اقتصاد 
ٍ عیاعت گذاری کؾاٍرسی، علَم ٍ 

 فٌَى غذایی(
 داًؾگاُ( 2)

 44 تْزاى
 512 علَم پشؽکی ؽْید بْؾتی

 534 صٌعتی اصفْاى
 554 تزبیت هدرط

 004 فزدٍعی هؾْد ٍ ؽیزاس
 015-077 تْزاى اقتصاد ٍ تجارت

 015-077 تْزاى زافیای اجتواعی ٍ اقتصادیجغ
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حضـور کشـورهای اسـامی در رتبه بنـدی موضوعی 
ISC 2020

  ISC-2020دهقانـی گفـت: در رتبه بندی حـوزه موضوعـی
سـایر کشـورهای اسـامی نيز بـه خوبی ظاهر شـدند. 

در حـوزه علوم طبیعی تعداد 38 دانشـگاه از کشـورهای 
اسـامی حضـور داشـتند کـه بيشـترین تعـداد مربوط به کشـور 
ایـران بـا 11 دانشـگاه اسـت. کشـورهای مالـزی بـا 6 دانشـگاه و 
ترکيـه با 5 دانشـگاه بيشـترین حضـور را در این حـوزه موضوعی 
داشـته انـد. بهتریـن رتبـه کسـب شـده در ایـن حـوزه متعلق به 

کشـور عربسـتان سـعودی بـا رتبه 73 بوده اسـت.
در حـوزه مهندسـی و فنـاوری تعـداد 56 دانشـگاه از 
کشـورهای اسـامی حضـور داشـتند که بيشـترین تعـداد مربوط 
بـه کشـور ایـران با 14 دانشـگاه اسـت. کشـورهای مالـزی با 12 
دانشـگاه و ترکيـه با 6 دانشـگاه بيشـترین حضـور را در این حوزه 
موضوعـی داشـته انـد. بهتریـن رتبـه کسـب شـده در ایـن حوزه 

متعلـق بـه کشـور عربسـتان سـعودی با رتبـه 36 بوده اسـت.
در حوزه علوم پزشـکی و بهداشـت تعداد 52 دانشـگاه 
از کشـورهای اسـامی حضور داشتند که بيشـترین تعداد مربوط 
بـه کشـور ترکيـه با 18 دانشـگاه اسـت. کشـورهای ایـران با 12 
دانشـگاه و مصـر بـا 7 دانشـگاه بيشـترین حضـور را در این حوزه 
موضوعـی داشـته انـد. ضمنـا بهتریـن رتبه کسـب شـده در این 

حـوزه برابـر بـا 231 و کشـور ایران بوده اسـت.

از  دانشـگاه   75 تعـداد  کشـاورزی  علـوم  حـوزه  در 
کشـورهای اسـامی حضـور داشـتند که بيشـترین تعـداد مربوط 
بـه کشـور ترکيـه با 23 دانشـگاه اسـت. کشـورهای ایـران با 14 
دانشـگاه و پاکسـتان و مصـر هـر کـدام بـا 8 دانشـگاه بيشـترین 
حضـور را در ایـن حـوزه موضوعـی داشـته انـد. ضمنـا بهتریـن 
رتبـه کسـب شـده در ایـن حـوزه برابـر بـا 62 مربـوط به کشـور 

اسـت. بوده  مالـزی 
از  دانشـگاه   20 تعـداد  اجتماعـی  علـوم  حـوزه  در 
کشـورهای اسـامی حضـور داشـتند که بيشـترین تعـداد مربوط 
بـه کشـور مالـزی با 8 دانشـگاه اسـت. کشـورهای اندونـزی با 5 
دانشـگاه و ترکيه با 4 دانشـگاه بيشـترین حضـور را در این حوزه 
موضوعـی داشـته انـد. ضمنـا بهتریـن رتبه کسـب شـده در این 

حـوزه برابـر بـا 350-301 و کشـور مالـزی بـوده اسـت.
در حـوزه علوم انسـانی تعداد 9 دانشـگاه از کشـورهای 
اسـامی حضـور داشـتند کـه بيشـترین تعـداد مربوط به کشـور 
مالزی با چهار دانشـگاه اسـت. کشـورهای ترکيه با سـه دانشـگاه 
و ایـران و اندونـزی بـا یـک دانشـگاه بيشـترین حضـور را در این 
حـوزه موضوعـی داشـته انـد. بهتریـن رتبـه کسـب شـده در این 
حـوزه متعلـق بـه کشـور مالزی بـا رتبـه 400-351 بوده اسـت.

 
 های موضوعیدر هر کدام از حوزه ISC-2020بندی موضوعی تعداد دانشگاه های کشورهای اسالمی در رتبه

حوزه علوم  
 طبیعی

مهندسی و 
 فناوری

 علوم پزشکی و
 بهداشت

علوم 
 کشاورزی

علوم 
 علوم انسانی اجتماعی

 5 5 50 50 50 55 ایران
 0 3 1 0 50 1 مالزی
 0 0 00 53 1 1 ترکیه

 - 5 0 0 0 0 عربستان
 - - 0 5 1 0 تونس
 - - 3 0 0 0 مصر

 - - 3 5 0 0 پاکستان
 5 1 1 5 0 0 اندونزی
 - - - 5 5 5 مراکش

 - 5 - 5 5 - قطر
 - - - - 5 - الجزایر

 - - 5 - 5 - بنگالدش
 - - - - 5 - امارات متحده عربی

 - - - 5 - - لبنان
 - - 0 5 - - نیجریه
 - - 5 5 - - اوگاندا
 - - 5 - - - عراق

 1 07 01 10 11 03 تعداد کل
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گسترش همکاری های علمی

ISC دانشگاه بلگراد با 

علمـی  همکاری هـای  و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بين المللـی موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری 
)ISC(، نشسـت مجازی با دانشـگاه بلگراد صربسـتان در خصوص 
همکاری هـای علمـی مشـترک در تاریـخ 21 مهـر 1400 برگزار 

. شد
ایـن نشسـت مجازی بـا حضـور مدیـر اداره روابـط عمومی 
محمدرضـا  دکتـر   ISC المللـی  بيـن  علمـی  همکاري هـای  و 
فاحتـی قدیمـی فومنـی؛ دکتـر صفـری اسـتادیار و ریيس مرکز 
مطالعـات زبـان فارسـی دانشـگاه بلگـراد صربسـتان؛ دکتـر ننـاد 
دانشـکده  تخصصـی  فعاليت هـای  و  علمـی  معـاون  توموویـچ، 
فيلولـوژی دانشـگاه بلگـراد؛ دکتـر امـا ميلکوویـچ، رئيـس بخش 
شـرق شناسـی دانشـگاه بلگـراد؛ الکسـاندر باگوویچ، کارشـناس 
بخـش آی تـی و محمدتقی بختياری، سرپرسـت رایزنی فرهنگی 

سـفارت ج. ا. ا. بلگـراد برگـزار شـد.
در ایـن جلسـه سـخنرانی هایـی بين دو طـرف در خصوص 
کارگاه هـای  و همچنيـن  ایـراد شـد  فعاليت هـای دو مجموعـه 
آموزشـی بـه منظور معرفی و آشـنایی با خدمات و پتانسـيل های 
دانشـگاه بلگراد و همچنين موسسـه اسـتنادی علوم و پایش علم 

و فنـاوری )ISC( برگزار شـد. 
راهکارهـای  بررسـی  نشسـت،  ایـن  تشـکيل  از  هـدف 
همچنيـن  و   ISC در  بلگـراد  دانشـگاه  نشـریات  نمایه شـدن 
آمـوزش اسـتفاده از خدمات مرکـز منطقه ای اطاع رسـانی علوم 

بـود.   ISC سـامانه های  و  پایگاه هـا  و  فنـاوری  و 
بـا توجـه بـه تجميـع دو سـازمان مرکـز منطقـه ای اطـاع 
رسـانی علوم و فناوری )RICeST( و پایگاه اسـتنادی علوم جهان 
اسـام )ISC( تحت عنوان موسسـه اسـتنادی علـوم و پایش علم 
و فنـاوری )ISC(، دکتـر فاحتـی خدمـات و پایگاه هـای هـر دو 

سـازمان را بـرای حاضریـن در جلسـه توضيح داد.
وی افـزود: درحال حاضر مرکز منطقـه ای یکی از بزرگترین 
پایگاه هـای اطاعاتـی و منابـع فارسـی در کشـور بـوده و در چند 
سـال اخيـر بـا هـدف گسـترش و ترویـج زبـان و ادب فارسـی 
نسـبت بـه تأسـيس شـاخه بـه منظـور دسترسـی بـه پایگاه ها و 
منابـع اطاعاتـی فارسـی در کليـه دانشـگاه های خـارج از کشـور 

دارای کرسـی زبـان فارسـی اقـدام نموده اسـت.
وی در ادامـه، پـس از معرفـی تاریخچـه و اهـداف تاسـيس 
مرکـز منطقـه ای اطـاع رسـانی علـوم و فنـاوری )RICeST( بـه 
معرفـی پایگاه هـای مقـاالت علمـی و همچنيـن نحوه دسترسـی 

بـه آنهـا پرداخت.

همچنيـن فاحتـی، سـامانه ژورنال یـاب مرکـز منطقه ای، 
سـامانه اطلـس علـم ایـران، پایـگاه همایش هـای معتبر، سـامانه 
توليـد منابـع بـرون متنـی را معرفـی و چـاپ و انتشـار کتـاب 
مرکـز  تأسـيس شـاخه  و همچنيـن  علمـی  معتبـر  نشـریات  و 

منطقـه ای را بـرای حاضریـن در جلسـه توضيـح داد. 
پرداخـت   ISC خدمـات  معرفـی  بـه  ادامـه  در  فاحتـی 
دانشـگاه ها  رتبه بنـدی  و  ارزیابـی  همچـون  سـامانه هایی  و 
سـامانه  اسـامی،  کشـورهای  و  ایـران  پژوهشـی  مؤسسـات  و 
گزارش هـای اسـتنادی نشـریات، سـطح بنـدی و نمایـه سـازی 
Digital Object Recognizer نشـریات، شناسه دیجيتال اشـيا یا

سـریع  بارگـذاری  سـامانه  نماگرکوویـد-19و  سـامانه   ،)DOR(
معرفـی کـرد. را   )XML( اطاعـات مجـات 

همکاری های دانشگاه فنی وحرفه ای 
با موسسه استنادی علوم و پایش علم و 

فناوری )ISC(  کلید خورد

علمـی  همکاری هـای  و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بين المللـی موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری 
)ISC(،  طبـق تفاهم نامـه همـکاری که ميان موسسـه اسـتنادی 
علـوم و پایـش علـم و فنـاوری )ISC( و دانشـگاه فنـی و حرفه ای 
بـه امضـا رسـيد همکاری هـای این دو نهـاد در حوزه پژوهشـی و 

رتبه بنـدی آغـاز شـد.
و  فنـی  دانشـگاه  مرکـزی  سـازمان  در  نامـه  تفاهـم  ایـن 
حرفـه ای و بـا حضـور مسـئوالن ایـن دو نهـاد بـه امضا رسـيد و 
بـه منظـور ارتقـای مشـارکت در نهضـت توليـد علـم و فنـاوری، 
افزایـش توليـدات علمـی در محتوای آموزشـی، ترویـج علم مورد 
نيـاز آمـوزش و پژوهش مبتنـی بر نيازهای ملـی، کاربردی کردن 
دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی از طریـق تعامل پویا و سـازنده 
بـا مراکـز علمـی - پژوهشـی داخلـی، منطقـه ای و بين المللـی، 
رصـد کـردن پيشـرفت ها و تحـوالت علمـی در حوزه هـای علـوم 
و فنـاوری شـکل گرفـت. مدت اجـرای ایـن تفاهم نامـه از تاریخ 
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انعقـاد و مبادله آن سـه سـال شمسـی اسـت.
دکتـر محمدجـواد دهقانـی ریيس موسسـه اسـتنادی علوم 
و پایـش علـم و فنـاوری )ISC(، بـا ابـراز خرسـندی از حضـور 
در جمـع دانشـگاهيان فنـی و حرفـه ای و اعـام آمادگـی بـرای 
همکاری هـای دوجانبـه بـا دانشـگاه بيـان داشـت: بـا عنایـت به 
توجـه کشـورهای توسـعه یافتـه بـه الگـوی آموزش هـای فنـی و 
حرفـه ای و نيـاز کشـور بـه آموزش هـای مهارتـی کـه می توانـد 
مشـکات بـازار کار جوانـان را مرتفـع کنـد مسـئوليت دانشـگاه 
فنـی و حرفـه ای در راسـتای مأموریت هـای محـول شـده در این 

مسـير سـنگين است.
خروجـی  و  موفقيت هـا  دسـتاوردها،  بـر  اشـاره  بـا  وی 
فارغ التحصيـان ایـن دانشـگاه بـه سـمت بـازار کار عنـوان کرد: 
معتقـدم بایسـتی سياسـت گـذاران آمـوزش عالـی کشـور توجه 
ویـژه ای بـه آموزش هـای کاربـردی داشـته باشـند چـرا کـه این 
دانشـگاه بـا توجـه بـه گسـتره کشـوری، طبـق برنامـه عملياتـی 
در  ادامـه می دهـد.  بـه حرکـت خـود  تعریـف شـده  هدفمنـد 
سـطح کشـور، اغلـب دانشـگاه ها بـه سـمت افزایش تعـداد کمی 
مراکـز گام بـر می دارنـد ولـی در دانشـگاه فنی و حرفـه ای طبق 
گزارشـی کـه ریيـس دانشـگاه ارایه کردنـد توجه خاصـی بر روی 
بحـث کيفـی آموزش هـای مهارتـی شـده و قطعاً این امـر یکی از 
دالیـل موفقيت این دانشـگاه در جذب حداکثری دانشـجویان در 

سـال تحصيلـی پيش رو اسـت.
دهقانـی تصریـح کـرد: در رتبه بنـدی هـدف اصلـی نبایـد 
خـود رتبه بنـدی باشـد بلکـه بيشـترین تاکيـد بـر این اسـت که 
آینـه ای را بـه روی دانشـگاه و مجموعـه از وضعيـت قـرار دهيـم. 
ایـن آینـه بایـد منعکـس کننـده خواسـته ها و نيازهـای جامعـه 

. شد با
وی گفـت: از سـال 99 عما رتبه بنـدی وارد عرصه دیگری 
شـد چرا کـه یکـی از مطالبات هشـت برنامه ای بود که در سـتاد 
علـم و فنـاوری شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی تکليـف شـد و 
موضـوع ارزیابـی و مقایسـه دانشـگاه ها بـا یکدیگر به ميـان آمد. 
در نتيجـه ایـن امـر، شـاخص ها تغيير کـرد. در رتبه بنـدی قبلی 
وزن هـا تفـاوت داشـت و محوریـت بـا وزارت علـوم بود و مـا تنها 
بـه عنـوان عضـو در جلسـات تخصصـی نظـر می دادیـم و وزارت 

علـوم ایـن مـوارد را در کميتـه تخصصی نهایـی می کرد.
در  کـه  دانشـگاهی  از  کـه  انتظـاری  داد:  ادامـه  دهقانـی 
سـطح دنيـا در رتبـه بنـدی قـرار می گيـرد توجـه بـه نيازهـا و 
ماموریت هـای محولـه در راسـتای حـل مشـکات جامعه اسـت. 
کـردن  اسـامی  باالخـص  فرهنگـی  ایـن خصـوص مسـائل  در 
دانشـگاه ها، توجـه بـه بحـث اقتصـادی و اثرگـذاری دانشـگاه ها 
اشـتغال  ميـزان  یـا  کشـور  صنعتـی  طرح هـای  و  جامعـه  در 

اسـت. توجـه  مـورد  فارغ التحصيـان 
ریيـس  عمـران  صالحـی  ابراهيـم  دکتـر  مراسـم  ایـن  در 

دانشـگاه فنـی و حرفـه ای رتبه بندی هـا را یکـی از اقدامات موثر 
موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فناوری )ISC( دانسـت 
و گفـت: دانشـگاه فنـی و حرفـه ای بزرگتریـن دانشـگاه حضوری 
کشـور با فعاليت 180 دانشـکده در سراسـر کشـور اسـت. امسال 
نيـز پذیرش دانشـجوی خوبی داشـتيم و شـاهد تغييـر رویکردی 
در جامعـه نسـبت بـه مهـارت گرایـی و تخصص آموزی هسـتيم.

چارچوب هـای  و  سـاختار  در  تفـاوت  از  ادامـه  در  وی 
سـایر  بـا  مقایسـه  در  حرفـه ای  و  فنـی  دانشـگاه  عملکـردی 
دانشـگاه های کشـور سـخن گفـت و تعریـف شـيوه محاسـبه و 
بـرآورد جایـگاه این دانشـگاه در رتبه بندی دانشـگاه های کشـور 

را خواسـتار شـد.
ریيـس دانشـگاه فنـی وحرفـه ای تاکيـد کـرد: بـه هنـگام 
اعـام نتایـج نگـران رتبه بندی هسـتيم چرا که شـيوه عملکردی 
و سـاختاری ایـن دانشـگاه با مدل هـای موجود منطبق نيسـت و 

ویژگی هـای خـاص خـود را می طلبـد.
صالحـی عمـران گفـت: بـرای نمونـه بـه وضعيـت اعضـای 
دانشـگاه ها  بـا سـایر  مقایسـه  در  دانشـگاه  ایـن  علمـی  هيـات 
کادر  مهارتـی،  آموزش هـای  در  دانشـگاه  ایـن  می کنـم  اشـاره 
ثابـت نمی گيـرد. در حـال حاضـر هزار نفـر حق التدریـس داریم 
کـه از نيروهـای خبـره حـوزه صنعـت هسـتند. به دليـل ماهيت 
دروس عملـی و برنامه هـای درسـی ایـن دانشـگاه امـکان جـذب 
هيـات علمی بـه صورت دایمی وجـود ندارد. همچنين از اسـاتيد 

دانشـگاه نيـز درخواسـت مقاله هـای ISI نمـی شـود.
او بـا اشـاره بـر اینکه ارسـال فایل متن کتاب هـا، طرح های 
پژوهشـی، پایـان نامه هـا و سـایر مـدارک علمی منتشـر شـده یا 
 ISC موجـود در دانشـگاه بـرای ثبـت در پایگاه هـای اطاعاتـی
بـه منظـور غنـی سـازی منابـع علمـی، مطابـق تفاهـم نامـه، از 
تعهـدات دانشـگاه در اجـرای ایـن طـرح اسـت، افـزود: ارسـال 
و  ملـی  سـمينارهای  هـا،  کنفرانـس  مقـاالت  کامـل  مجموعـه 
بين المللـی و متـن سـخنرانی های علمـی و مجـات دانشـگاه به 
ISC، همـکاری دانشـگاه در خریـد مجـات و منابـع علمی مورد 

نيـاز  ISC از کشـورهای دیگر، مشـارکت و همـکاری در برگزاری 
همایش هـای مرتبـط بـا ماموریت هـای ISC  بـر اسـاس ضوابط، 
چـاپ کتاب هـای مـورد توافـق بـا لوگوی هـای مشـترک برخـی 

دیگـر از تعهدات دانشـگاه اسـت.
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ISC  گاه اه  با ویدئو کنفرانس دانش
موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علم و فنـاوری )ISC(  با 
توجـه بـه مسـئله پاندمی ویـروس کرونا و عـدم امـکان برگزاری 
جلسـات حضـوری و همچنيـن بـرای تسـریع و افزایـش حجـم 
تعامـات علمـی، آموزشـی، پژوهشـی و فنـاوری بـا دانشـگاه ها 
و مراکـز علمی-پژوهشـی در سـطح کشـور و بين الملـل و نيـز 
صرفه جویـی در هزینه هـا، جلسـاتی را در قالـب ویدئـو کنفرانس 
بـا هيئـت  رئيسـه دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی ایـران و 

کشـورهای اسـامی برگـزار می نمایـد. 
اعضـای  حضـور  بـا  جلسـات  ایـن  راسـتا،  هميـن  در 
هيئت رئيسـه، معاونيـن، روسـای دانشـکده ها و برخـی مدیـران 
و   )ISC( فنـاوری  و  علـم  پایـش  و  علـوم  اسـتنادی  موسسـه 
دانشـگاه های خواجـه نصيرالدین طوسـی، دانشـگاه دولتی فسـا، 
دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبيعـی سـاری و دانشـگاه 

صنعتـی کرمانشـاه در مهـر مـاه 1400 برگـزار شـد.  
دو هـدف عمـده از برگـزاری ایـن نشسـت ها آشـنایی بـا 
مختصـات مختلـف آموزشـی، پژوهشـی، فنـاوری و بين الملـل و 
 ISC همچنيـن متناسـب بـا پتانسـيل های دانشـگاه ها خدمـات

می شـود. معرفـی 
در این جلسـات برخی سـامانه های جدید نيـز برای اعضای 
 ISC هيئت رئيسـه ها معرفی می شـود. یکی از محصـوالت جدید
 DOR .می باشـد )Digital Object Recognizer) DOR سـامانه
یـک کـد منحصـر بـه فرد اسـت کـه بـرای هر چيـزی شـبيه اثر 
انگشـت اسـت. DOR بـه صـورت بين المللـی بـرای هـر مقاله ای 
نامـه، پایـان  یـا یـک کنفرانـس، کتـاب،   کـه در یـک ژورنـال 

 نـرم افـزار و غيـره نمایـش داده می شـود، تعييـن می شـود تا به 
شـما کمک کنـد مانند بارکد تشـخيص آنها را تسـهيل کند. این 
یـک شناسـه دیجيتالـی بـی نظير در سـطح جهان اسـت و آن را 
بـه ابـزاری اختصاصی بـرای محققان در زمينه هـای علمی تبدیل 
می کنـد. هنگامـی کـه در سيسـتم برچسـب گـذاری می شـود، 
شـی پيونـد دریافت می کنـد. این حالت امکان دسترسـی آسـان 
بـه اطاعـات شـی را در همـه زمان هـا فراهـم می کنـد. یـک کد 
DOR منحصـر بـه فـرد ممکن اسـت بـه هـر شـی دیجيتالی در 

وب اختصـاص یابـد. این سـرویس به صـورت فراگيـر و به منظور 
خدمـت بـه کل جامعـه علمی جهان اسـت.

بيـش از 100 هـزار کـد بـرای مقـاالت چاپ شـده در 150 

نشـریه در شـش مـاه اخير صادر شـده اسـت. 
از دیگـر فعاليت هـای ISC در سـطح ملـی و بين المللـی که 
در حـال برگـزاری اسـت، کارگاه هـای آموزشـی برای سـردبيران 
اعضـای و  دانشـجویان  بـرای  همچنيـن،  می باشـد.   نشـریات 

 هيئـت علمـی نيـز برنامـه بازدیـد مجـازی برنامـه ریـزی شـده 
اسـت تـا بدیـن طریق بـا خدمـات ISC نيـز آشـنا شـوند و بهره 

الزم را ببرنـد. 
ایـن مرکـز بـا داشـتن بيـش از 8 ميليون مـدرک علمی در 
حوزه هـای موضوعـی مختلـف و در قالـب کتـاب، نشـریه، مقالـه 
و ... بـه زبان هـای فارسـی، انگليسـی و عربـی، خدمـات علمـی 
خـود را در اختيـار پژوهشـگران قـرار داده اسـت. ایـن خدمـات 
بـه شـکل های مختلفـی نظيـر تاسـيس شـاخه، تفاهـم نامه های 
چـاپ و انتشـار، حمایت هـای مالـی و معنـوی از همایش هـای 

معتبـر و ... ارائـه می شـود.
ایـن جلسـات مطـرح  از موضوعاتـی کـه در  یکـی دیگـر 
می شـود اهميـت رتبه بندی و شـاخص های آن اسـت. رتبه بندی 
دانشـگاه ها و موسسـات پژوهشـی ایـران )https://ur.isc.ac( یکی 
از مهم تریـن مسـئوليت های ISC محسـوب می شـود. بـا ابـاغ 
وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوری از سـال 1389 بـه صـورت 
 ISC ایـران توسـط  سـاليانه دانشـگاه ها و موسسـات پژوهشـی 

رتبه بندی شـده اند.  
ISC بـا معرفـی رتبـه دانشـگاه های کشـور و در اختيار قرار 

دادن اطاعـات مـورد نيـاز دانشـگاه ها، بـه عنـوان نقشـه راهـی 
در جهـت ارتقـای رتبـه دانشـگاه ها در سـطح ملـی و بين المللی 

عمـل خواهـد کرد.
ISC در راسـتای کيفـی سـازی و پوشـش بهينـه نشـریات 

معتبـر علمـی، شـيوه جدیـدی برای سـطح بندی و نمایه سـازی 
نشـریات طراحـی کـرده اسـت. در ایـن شـيوه از نمایـه سـازی و 
سـطح بنـدی، نشـریات نمایه شـده در ISC بر اسـاس معيارهای 
ارزیابـی سـاختاری، محتوایـی و مبتنـی بر داده های علم سـنجی 
در سـه مجموعـه متفـاوت شـامل »نشـریات اوليـه«، »نشـریات 
شـد خواهنـد  نمایـه  هسـته«  »نشـریات  و  انتظـار«   ليسـت 

.)https://jcr.isc.ac/main.aspx( 
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 ISC بازدید های مجازی از
علمـی  همکاری هـای  و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بين المللـی موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری 
)ISC(،  بـا توجـه به مسـئله پاندمـی ویروس کرونـا و عدم امکان 
برگـزاری جلسـات حضـوری و همچنيـن بـرای تسـریع تعامات 
علمـی، آموزشـی، پژوهشـی و فنـاوری بـا دانشـگاه ها و مراکـز 
علمـی - پژوهشـی در سـطح کشـور و محيـط بين الملـل و نيـز 
صرفه جویـی در هزینه هـا، ISC جلسـات آموزشـی را در قالـب 
ویدئـو کنفرانـس بـا دانشـگاه ها و مراکـز آمـوزش عالـی ایـران و 

برگـزار می نمایـد.  کشـورهای اسـامی 
در هميـن راسـتا، موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم 
و فنـاوری )ISC( برنامـه بازدید هـای مجـازی بـرای دانشـجویان 
داخلـی و خارجـی از ISC بـه منظور آشـنایی با خدمـات و منابع 
اطاعاتـی را برنامـه ریـزی و عملياتـی کـرده اسـت. الزم بـه ذکر 
اسـت ایـن بازدید های مجـازی به زبان های فارسـی، انگليسـی و 

عربـی بـا در نظـر گرفتـن مخاطبـان برگزار می شـود.
در ایـن بازدیدهـای مجـازی کـه آشـنایی بـا دو سـازمان 
مرکـز منطقـه ای و پایـگاه اسـتنادی که هـم اکنون تحـت عنوان 
موسسـه اسـتنادی علوم و پایش علم و فنـاوری )ISC( نامگذاری 
 ISC شـده، مهمتریـن منابعـی کـه بـرای حاضریـن در خصـوص
معرفی می شـود شـامل نمایه سـازی نشـریات علمی کشـورهای 
اسـامی بـه چهـار زبـان فارسـی، انگليسـی، عربـی و فرانسـه؛ 
بررسـی، تحليـل و رتبـه بنـدی نشـریات ISC؛ دسترسـی آسـان 
شناسـایی  پژوهشـگران؛  و  دانشـمندان  علمـی  مقـاالت  بـه 

محققـان و نویسـندگان برتـر؛ توليـد شناسـه دیجيتـال اشـيا یـا 
دانشـگاه ها؛  رتبه بنـدی   ،)Digital Object Recognizer) DOR

در  اطاعـات  ارائـه  آن هـا؛  مقـاالت  و  همایش هـا  نمایه سـازی 
خصـوص جایـگاه علمـی ایـران و دانشـگاه های کشـور در سـطح 

اسـت.  بين المللـی 
در معرفـی مرکـز منطقـه ای، حاضرین در ایـن کارگاه های 
آموزشـی پـس از آشـنایی با این مرکـز، نحوه جسـتجو و دریافت 
مقـاالت و مـدارک علمـی را آمـوزش می بيننـد. عـاوه برایـن، 
دریافـت   بـرای  آنایـن  پرداخـت  نحـوه  چگونگـی  بـا  کاربـران 
مقـاالت و سـفارش کتـاب و سـامانه هایی همچـون همایش هـای 

معتبـر علمـی و ژورنـال یـاب آشـنا می شـوند.
بـر هميـن اسـاس و بـا توجـه بـه برنامه ریزی هـای انجـام 
شـده، تعـدادی از دانشـجویان عـراق در تاریـخ 4 مهرمـاه 1400 
اسـت  بـه ذکـر  یافتنـد. الزم  بازدیـد مجـازی حضـور  ایـن  در 
بـا  راسـتای گسـترش همکاری هـای علمـی  بازدیدهـا در  ایـن 

می شـود.  انجـام  دانشـگاه ها 
بازدید هـای مجـازی بـرای  ایـن سلسـله  ایـن،  عـاوه بـر 
دانشـجویان و اسـاتيد داخـل کشـور نيـز در حال انجام می باشـد 
کـه در ایـن مـاه بازدید های مجـازی برای اسـاتيد و دانشـجویان 
دانشـگاه های صنعتـی کرمانشـاه، خوارزمـی، آموزشـکده فنـی و 

حرفـه ای دختـران نی ریـز و کتابـداران فـارس برگـزار شـد.
ایـن سلسـله بازدیدها با برنامه ریزی دانشـگاه ها، موسسـات 
پژوهشـی و مـدارس قابـل انجـام می باشـد و اسـتفاده از آن برای 

متقاضيان هزینـه ای ندارد.

علمـی  همکاری هـای  و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
بين المللـی موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری 
)ISC(، دکتر محمدجواد دهقانی ریيس موسسـه اسـتنادی علوم 
و پایـش علـم و فنـاوری )ISC( گفـت:  اطاعـات مسـتخرج از 
سـامانه نماگرکوویـد-ISC COVID-19 Visualizer( 19( نشـان 
می دهـد کـه آمار بيمـاران جدید کشـور از 1 ميليـون و 53 هزار 
نفـر در مردادمـاه بـه 800 هزار و 115 نفر در شـهریورماه و 367 
هـزار و 360 نفـر در مهرمـاه کاهـش یافتـه و کل جمعيـت مبتا 
تـا آخـر مهرمـاه بـه 5 ميليـون و 844 هـزار نفر رسـيده اسـت. 

دهقانـی گفـت: البتـه این روند کاهشـی بيماری در سراسـر 
دنيـا مشـاهده می شـود به طـوری که ميـزان کل بيمـاران جدید 
دنيـا کـه در شـهریور برابـر بـا 18 ميليـون و 286 هـزار نفـر بود 
بـه 12 ميليـون و 869 هـزار نفر درمهرماه کاهـش یافته و ميزان 
کل بيمـاران در دنيـا تـا انتهـای مهرمـاه به 243 ميليـون و 710 

هزار نفر رسـيده اسـت.  

وی ادامـه داد: ميـزان متوسـط رشـد روزانـه بيمـاری در 
کشـور در مردادمـاه 0.83 درصـد، در شـهریور 0.52 درصـد و 
در مهرمـاه بـه 0.22 درصـد کاهـش یافتـه اسـت. ایـران بـا ایـن 
کاهـش ميزان متوسـط رشـد روزانه  بيمـاری در مهرماه در ميان 
کشـورهای همزمـان )13 کشـور همزمان در انتشـار کووید -19: 
چيـن، روسـيه، ترکيـه، برزیـل، اسـپانيا، آمریـکا، فرانسـه، ایران، 
کانـادا، انگليـس، آلمـان، پاکسـتان و ایتاليـا( در جایـگاه چهـارم 

قـرار گرفته اسـت.
کشـورهای  اطـاع  جهـت  گفـت:  ادامـه  در   ISC ریيـس 
انگليـس بـا رشـد متوسـط روزانـه 0.48 درصـد، ترکيـه بـا 0.4 
درصد و روسـيه با 0.36 درصد در صدر کشـورهای همزمان قرار 
دارند. ضمنا ميزان متوسـط رشـد بيماری در دنيا در شـهریورماه 
برابـر بـا 0.27 درصـد بود کـه در مهرماه بـه 0.19 درصد کاهش 
یافتـه اسـت. همچنيـن ایـران در ميـان کل کشـورهای دنيـا از 
نظـر متوسـط رشـد بيمـاری در شـهریورماه  1400 در جایـگاه 

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-ISC 19 در دنیا و ایران-مهر 1400



15 Oct.  2021 سال ششم       شماره                    مهــر  1400     ربیع االول 1443          70

6 بـود کـه در مهرمـاه بـه جایـگاه 9 رسـيده اسـت. در مهرمـاه 
کشـورهای رومانـی بـا متوسـط نـرخ رشـد روزانه بيمـاری 0.93 
درصـد، صربسـتان بـا 0.68 درصـد و تایلنـد  بـا 0.65 درصـد به 

ترتيـب در جایگاه هـای اول تـا سـوم  قـرار دارنـد.
وی در ادامـه گفـت: آمـار فوتـی جدیـد ایـران در مردادماه 
13975 نفـر، در شـهریورماه به 16153 نفـر و در مهرماه  6737 
نفـر بـوده ولـی عليرغـم این ميـزان کاهـش در ميان کشـورهای 
همزمـان مشـابه شـهریور در جایـگاه چهـارم قـرار گرفته اسـت. 
بـر ایـن اسـاس تـا پایـان مهرمـاه کل جمعيـت فوتـی کشـور به 
124 هـزار و 928 نفـر رسـيده اسـت. نـرخ متوسـط رشـد فوتی 
روزانـه ایـران در مـرداد و شـهریور  0.48 درصـد و در مهرمـاه به 
0.19 درصـد کاهـش یافتـه و از ایـن نظـر در ميـان کشـورهای 
همزمـان در جایـگاه چهـارم قـرار دارد. جهت اطاع ميزان رشـد 
متوسـط فوتـی روزانـه کشـورهای روسـيه 0.44 درصـد، ترکيـه 
0.33 درصـد و آمریـکا 0.26 درصـد بوده و به ترتيـب در جایگاه 
اول تـا سـوم کشـورهای همزمان قـرار دارند. ميزان متوسـط نرخ 
رشـد فوتـی دنيـا در شـهریور 0.21 درصـد بود کـه در مهرماه به 

0.16 درصـد کاهـش یافته اسـت.
ریيـس ISC گفـت: ایـران در ميـان کل کشـورهای دنيـا از 
نظـر متوسـط نرخ رشـد فوتـی در شـهریورماه  1400 در جایگاه 
6 بـود کـه در مهرمـاه بـه جایـگاه 12 رسـيده اسـت. در مهرمـاه 
کشـورهای شـيلی بـا متوسـط نـرخ رشـد روزانـه فوتـی 2.64 
درصـد، رومانـی بـا 0.68 درصـد و صربسـتان بـا 0.59 درصد به 
ترتيـب در جایگاه هـای اول تـا سـوم دنيـا قـرار دارنـد. بررسـی 
ميـزان کشـندگی بيمـاری در کشـورهای دنيا نشـان می دهد که 
کشـورهای پـرو بـا 912 فوتی، مکزیـک با 758 فوتـی و اندونزی 
بـا 338 فوتـی بـازای هـر 10 هـزار نفر بيمـار به ترتيـب بدترین 
شـرایط در دنيـا را داشـته انـد. ایران بـا 214 فوتی بـازای هر 10 

هـزار بيمـار در جایـگاه 16 دنيا قـرار دارد. 
هـر چند شـواهد امـر حاکی از رونـد نزولی هر دو شـاخص 
ميـزان رشـد و نيـز ميزان فوتی در کشـور اسـت ولی در مقایسـه 

بـا سـایر کشـورها وضعيـت فعلـی 
کمـاکان نگـران کننده می باشـد و 
اميد اسـت با  تداوم واکسيناسيون 
و  شـيوه نامه ها  رعایـت  نيـز  و 
کاهـش  شـاهد  دسـتورالعمل ها 

پایـدار کنتـرل بيمـاری باشـيم.

الف- بررسی آمار شیوع بیماری
سـامانه  آمـار  و  نتایـج  گفـت:  ادامـه  در   ISC ریيـس 
کوویـد-19 بـه همـراه تحليل هـای مقایسـه ای وضعيـت بيماری 
در کشـور و دنيـا در ادامـه آمـده اسـت. روند آمار انتشـار بيماری 
در کشـورهای همزمـان بـا جمعيـت بيمـاران کمتـر از 6 ميليون 
نفـر بـرای یکسـال کامـل در نمـودار 1 نشـان داده شـده اسـت. 
وی ادامـه داد: در ایـن نمـودار محـور افقـی بيانگـر روز و 
از ابتـدای آبـان 99 تـا انتهـای مهرمـاه 1400 و محـور عمـودی 
جمعيـت بيمـاران هر کشـور می باشـد. همان طور کـه در نمودار 
1 نشـان داده شـده اسـت کشـورهای همزمـان با جمعيـت بيمار 
کمتـر از 6 ميليـون نفـر بـه ترتيـب صعـودی عبـارت از ایـران، 
اسـپانيا، ایتاليـا، آلمـان، کانـادا، پاکسـتان و چيـن بـوده اسـت. 
ضمنـا 6 کشـور دیگـر از جملـه آمریکا، برزیل، روسـيه، فرانسـه، 
انگليـس و ترکيـه دارای جمعيـت بيمار باالی 6 ميليون هسـتند 

کـه در ایـن نمـودار ظاهـر نشـده اند. 
دهقانـی ادامه داد: بررسـی نمـودار 1 نشـان می دهد که در 
مقایسـه بـا سـایر کشـورها، در ایـران از ابتدای سـال 1400 )روز 
180 ام بـه بعـد( رونـد افزایشـی بـی وقفه شـيوع بيمـاری آغاز و 
ایـن رونـد بـا حتی شـيب بيشـتری در حال ادامـه بـوده و با این 
روند افزایشـی در شـهریورماه از همه کشـورهای هـم ردیف خود 
یعنـی اسـپانيا، ایتاليـا، آلمـان پيشـی گرفتـه اسـت و ایـن رونـد 
کمـاکان در مهرمـاه ادامه دارد. به منظور بررسـی دقيـق تر، آمار 
کل بيمـاران و آمـار بيمـاران جدیـد در سـه مـاه مرداد، شـهریور 
و مهرمـاه 1400 بـرای کشـورهای همزمـان در جـدول 1 نشـان 

داده شـده است. 
کشـورهای  مهرمـاه  در  می شـود  ماحظـه  همانطورکـه 
آمریـکا بـا 2 ميليـون و 857 هـزار نفـر، انگليـس بـا 1 ميليون و 
159 هـزار نفـر و ترکيـه با 868 هزار نفر بيشـترین ميـزان بيمار 
را داشـته انـد. آمـار کل بيمـاران در دنيـا از 18 ميليـون و 286 
هـزار نفـر در شـهریور به 12 ميليـون و 869 هزار نفـر در مهرماه 

کاهـش یافته اسـت.
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نمـودار 2 ميـزان بيمـاران کشـور را در طـول 12 مـاه گذشـته و در هـر مـاه نشـان می دهـد. همـان طـور کـه ماحظـه می شـود 
بيشـترین ميـزان افزایـش آمـار بيمـاران در مـرداد برابـر بـا  1 ميليـون و 53 هـزار نفـر بـوده کـه در شـهریورماه بـه 800 هزار نفـر و در 

مهرمـاه بـه 367 هـزار و 360 نفـر کاهـش یافته اسـت.

 
 در کشورهای همزمان  1400: میزان افزایش بیماران در مرداد، شهریور و مهرماه  1جدول 
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و  آمـاری  تحليـل  و  تجزیـه  منظـور  بـه  گفـت:  دهقانـی 
دسـتيابی بـه نتایـج بهتـر بـا اسـتفاده از اطاعـات مسـتخرج از 
سـامانه کوویـد-19 مربـوط بـه 13 کشـور همزمـان در طول 12 
مـاه گذشـته )آبـان 99 الـی مهـر 1400( در جـدول 2 ميـزان 
متوسـط رشـد روزانـه بيمـاری در هر ماه محاسـبه و نشـان داده 
شـده اسـت. تمام مقادیر محاسـبه شـده در سـتون آخر )مهرماه( 

بـه ترتيـب صعـودی مرتب شـده اسـت. 
وی افزود: ميزان نرخ رشـد متوسـط در واقع متوسـط گيری 
متحـرک بـر روی بازه هـای زمانی ماهانـه بـوده و در نتيجه اعداد 
بـه دسـت آمـده قابـل اعتمـاد بـوده و بـا مقایسـه ایـن شـاخص 
می تـوان بـه عملکـرد کشـورها در کنترل رونـد انتشـار بيماری و 
نيـز مقابلـه با بيمـاری پی برد. همـان طور که ماحظه می شـود، 
در مهرمـاه ميزان متوسـط رشـد روزانـه بيماری انگليـس برابر با 
0.48 درصـد، ترکيـه 0.4 درصد و روسـيه 0.36 درصـد بوده که 
بـه ترتيـب در ردیف های اول الی سـوم قـرار دارنـد. نتایج جدول 
2 نشـان می دهـد که متوسـط نرخ رشـد روزانه بيمـاری در همه 

کشـورهای همزمـان در مهرمـاه کاهش یافته اسـت.

ب- بررسی میزان فوتی
ميـزان  مقایسـه  نمـودار 3  ادامـه گفـت:  ISC در  ریيـس 
فوتـی کشـورهای همزمـان بـا ميـزان جمعيـت فوتـی کمتـر از 
200 هـزار نفـر )10 کشـور( را در طـول یکسـال ) آبـان 99 الـی 

آخـر مهـر 1400( نشـان می دهـد. بدليـل جمعيـت فوتـی بـاال، 
برخـی کشـورها از جملـه آمریـکا، برزیـل و روسـيه در نمـودار 
ظاهـر نشـده اند. همـان طـور کـه از نمودار مشـاهده می شـود تا 
پایـان مهرماه 1400 سـه کشـور انگليس، ایتاليـا و ایران در صدر 
کشـورها از نظـر تعـداد فوتـی قـرار دارند. رونـد افزایشـی ميزان 
ابتـدای سـال 1400 )روز 180 ام( آغـاز و در  از  ایـران  فوتـی 
ماه هـای خـرداد، تيـر و مرداد با شـيب نسـبتا زیـادی ادامه یافته 
اسـت بـه طـوری که آمار فوتـی ایـران از خردادمـاه )روز240 ام( 
از اسـپانيا و آلمان  بيشـتر شـده و در شـهریورماه از فرانسـه گذر 
کـرده و در مهرمـاه نيـز رونـد حرکـت افزایشـی اسـت. ایـن در 
حالـی اسـت کـه بـرای سـایر کشـورها رونـد آمـار رشـد فوتی یا 

ثابـت و یـا بـا شـيب اندکـی بوده اسـت.
وی ادامـه داد: بـه منظـور بررسـی دقيـق تـر، آمـار فوتی ها 
در سـه مـاه مـرداد، شـهریور و مهـر 1400 و نيـز آمـار کل فوتی 
تـا پایـان مهرمـاه بـرای کشـورهای همزمـان در جدول 3 نشـان 
داده شـده اسـت. همانطور که ماحظه می شـود بيشـترین تعداد 
فوتـی در شـهریورماه مربـوط بـه کشـورهای آمریـکا بـا 55899 
نفـر، روسـيه 27828 نفر، برزیـل 12854 نفر بوده اسـت. ميزان 
فوتـی ایـران در شـهریور مـاه برابـر بـا 16153 نفـر بـوده که در 
مهرمـاه بـه 6737 نفـر کاهـش یافتـه اسـت. همانطـور کـه از 
جـدول ماحظـه می شـود ایـن روند کاهشـی در همه دنيـا اتفاق 

اسـت.  افتاده 
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دهقانـی گفـت: نمـودار 4 ميـزان فوتی هـای جدیـد کشـور را در هـر ماه )آبـان 99 الی مهـر 1400( نشـان می دهد. همـان طور که 
ماحظـه می شـود، کشـور در ماه هـای آبـان 99 بـا بيـش از 12 هـزار و 550 فوتـی، در اردیبهشـت 1400 بـا 10 هـزار و 669  فوتی، در 
مردادمـاه 1400 بـا 13 هـزار و 975  فوتـی و در شـهریور 1400 بـا تعـداد فوتـی 16153 نفـر باالترین ميـزان ممکن فوتی را داشـته که 

خوشـبختانه ایـن ميـزان در مهرمـاه بـه 6737 فوتی کاهش یافته اسـت.  
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دهقانـی در ادامه گفت: جدول 4 ميزان نرخ رشـد متوسـط 
روزانـه فوتـی 13 کشـور همزمـان را در 12 مـاه گذشـته )آبـان 
99 الـی مهـر 1400( نشـان می دهـد. الزم بـه ذکـر اسـت تمـام 
مقادیر محاسـبه شـده در مهرماه 1400 )سـتون آخـر( به ترتيب 
صعـودی مرتـب شـده اسـت. همـان طور کـه از جدول پيداسـت 
ميـزان متوسـط رشـد روزانه فوتی دنيـا در شـهریور 0.21 درصد 

بـوده کـه در مهر بـه 0.16 درصـد کاهش یافته اسـت.  

وی ادامه داد: در مهرماه کشـورهای روسـيه با نرخ متوسـط 
رشـد فوتـی روزانـه 0.44 درصـد، ترکيـه 0.33 درصـد و آمریکا 
بـا  0.26 درصـد در جایـگاه اول تـا سـوم قـرار دارنـد. ميـزان 
نـرخ متوسـط رشـد فوتـی روزانه ایـران در شـهریور 0.48 درصد 
بـود کـه در مهرمـاه بـه 0.19 درصـد کاهـش یافته اسـت. سـایر 
کشـورهای همزمـان از جملـه اسـپانيا، آلمـان، فرانسـه، برزیـل، 
انگليـس، ایتاليـا و چين همگی دارای متوسـط رشـد فوتی روزانه 

زیـر 0.1 درصد هسـتند.
   

 1400الی مهر  99متوسط نرخ رشد روزانه فوتی )درصد( از آبان  19-: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید4جدول 
 کشور همزمان )کشورهای همزمان در شیوع بیماری( 13در 

 آبان کشور
1399 

 آذر
1399 

 دی
1399 

 بهمن
1399 

 اسفند
1399 

 فروردین
1400 

 اردیبهشت
1400 

 خرداد
1400 

 تیر
1400 

 مرداد
1400 

 شهریور
1400 

 مهر
1400 

      کل دنیا
    روسیه
   ترکیه
    آمریکا
   ایران
    کانادا

   پاکستان
     انگلیس
    برزیل
     آلمان
    اسپانیا
   فرانسه
   ایتالیا
    چین

 
  

 

 
 

  

12
,5
50

9,
72

9

3,
34

8

2,
29

1

2,
46

0

5,
80

1

10
,6
69

4,
77

1

5,
09

8

13
,9
75 16

,1
53

6,
73

7

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

( 1400الی مهر 99آبان  ) آمار میزان ماهانه  فوتی  کشور در یکسال گذشته : 4نمودار 



Oct.  2021 سال ششم       شماره                    مهــر  1400     ربیع االول 1443         20 70

 ریيـس ISC در ادامـه گفـت: نمـودار 5 ميـزان متوسـط 
نـرخ رشـد روزانه شـيوع بيمـاری و نيز متوسـط نرخ رشـد روزانه 
فوتـی ایـران را در 12 مـاه گذشـته )آبـان 99 الـی مهـر 1400( 
نشـان می دهـد. ایـن نمـودار افزایش متوسـط نرخ رشـد بيماری 
از 0.52 درصـد در تيرمـاه به 0.83 درصـد در مرداد و نيز کاهش 
آن بـه 0.52 درصـد در شـهریورماه و مجددا کاهـش آن به 0.22 
درصـد در مهرمـاه را نشـان می دهـد. همچنين افزایش متوسـط 
نـرخ رشـد فوتی روزانـه بيماری از 0.2 درصـد در تيرماه به 0.48 
درصـد در مـرداد و ثابـت مانـدن آن در شـهریورماه و کاهـش آن 

بـه 0.19 درصد در مهرماه نشـان داده شـده اسـت.  
وی ادامـه داد: برخـی مشـخصات آمـاری کشـورها بـا بيش 
از یـک ميليـون بيمـار تا پایـان مهرماه 1400 در جدول 5 نشـان 
داده شـده اسـت. همـان طور که از جـدول ماحظه می شـود در 
دنيـا  36 کشـور دارای جمعيـت بيمـار بيـش از یـک ميليون نفر 
می باشـد. ميـزان کل جمعيـت بيمـاران جدیـد در مهرمـاه 12 
ميليـون و 869 هـزار نفر بـود که در نتيجـه کل جمعيت بيماران 
در دنيـا بـه بيـش از 243 ميليـون و 710 هـزار نفـر تـا پایـان 

مهرماه رسـيده اسـت.  
دهقانـی افـزود: ميـزان کل جمعيـت بيمـار در ایـران بـا 
افزایـش 367 هـزار نفـر در مهرماه بـه بيـش از 5 ميليون و 844 
هـزار نفـر رسـيده و در ميان این کشـورها در جایـگاه 8 دنيا قرار 
دارد. بـر ایـن اسـاس ایـران در مهرمـاه 1400 بـا ميزان متوسـط 
رشـد روزانـه بيمـاران 0.22 درصـد در جایگاه 9 دنيا قـرار گرفته 
اسـت. جهـت اطـاع ميزان متوسـط نرخ رشـد بيماری ایـران در 

دنيـا در شـهریورماه 0.53 درصـد و در جایـگاه 6 قرار داشـت. 
در مهرمـاه کشـورهای رومانـی با متوسـط نرخ رشـد روزانه 

بيمـاری 0.93 درصـد، صربسـتان بـا 0.68  درصـد و تایلنـد  بـا 
0.65 درصـد بـه ترتيـب در جایگاه های اول تا سـوم  قـرار دارند. 
جهـت اطـاع از 36 کشـور بـا جمعيـت  بـاالی 1 ميليـون نفـر 
بيمـار تنهـا 4 کشـور شـيلی، رومانی، صربسـتان و تایلنـد دارای 
متوسـط نـرخ رشـد فوتی روزانـه بـاالی 0.5 درصد بوده و سـایر 
کشـورها دارای متوسـط نرخ رشـد روزانـه کمتـر از 0.48 درصد 

. هستند
آمـار فوتـی ماهانـه ایـران در شـهریورماه  16153 نفر و در 
مهرمـاه بـا کاهـش نسـبتا زیـادی بـه 6737  نفـر رسـيده و بـر 
ایـن اسـاس تـا پایان مهرمـاه کل جمعيـت فوتی کشـور به 124 
هـزار و 928 نفر رسـيده اسـت. نرخ متوسـط رشـد فوتـی روزانه 
ایـران در مهرمـاه بـه 0.19 درصـد کاهـش یافتـه و همانطور که 
از جـدول مشـاهده می شـود در ميـان کشـورهای مربوطـه در 
جایـگاه 12 قـرار دارد. جهـت اطـاع ميزان رشـد متوسـط فوتی 
روزانـه کشـورهای شـيلی 2.64 درصـد، رومانـی 0.68 درصـد و 
صربسـتان 0.59 درصـد بـوده کـه بـه ترتيـب در جایـگاه اول تا 

سـوم کشـورهای دنيـا قـرار دارند. 
ميـزان متوسـط نـرخ رشـد فوتـی دنيـا در شـهریور 0.21 
درصـد بـود کـه در مهرماه بـه 0.16 درصـد کاهش یافته اسـت. 
جـدول فـوق نشـان می دهد که نرخ رشـد متوسـط فوتـی روزانه 

بيـش از 18 کشـور )از 36 کشـور( زیـر 0.1 درصـد قـرار دارد.
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بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی :  متوسط نرخ رشد روزانه 19-: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید5جدول 
 میلیون نفر 1برای کشورهای با جمعیت بیمار بیش از  1400بیماران تا آخر مهر 

متوسط  نرخ رشد 
 روزانه فوتی )درصد( 

 در مهر

میزان کل  فوتی تا آخر مهر 
1400 

متوسط  نرخ رشد 
روزانه بیماری 
 )درصد( در مهر

 در شهریور، مهر و کلمیزان بیماران جدید 

یف
رد

 

میزان کل بیماران 
  1400مهر  1400شهریور  تا پایان مهر

کل دنیاکل دنیاکل دنیاکل دنیا 
شیلیآمریکارومانیآمریکا1 
رومانیبرزیلصربستانهند2 
صربستانهندتایلندبرزیل3 
تایلندمکزیکانگلیسانگلیس4 
مالزیروسیهاکراینروسیه5 
اکراینپروفیلیپینترکیه6 
روسیهاندونزیمالزیفرانسه7 
فیلیپینانگلیسترکیهایران8 
ترکیهایتالیاروسیهآرژانتین9 
آمریکاکلمبیاآمریکااسپانیا10 
ر اشغالگرایرانایرانکلمبیا11 
ایرانفرانسهآلمانایتالیا12 
ژاپنآرژانتینکاناداآلمان13 
مکزیکآلمانبلژیکاندونزی14 
کاناداآفریقا جر اشغالگرمکزیک51 
عراقاسپانیامکزیکلهستان16 
پاکستانلهستانهلندآفریقا ج17 
آفریقا جترکیهعراقفیلیپین18 
انگلیساکراینپاکستاناکراین19 
برزیلرومانیلهستانمالزی20 
آلمانفیلیپینبرزیلپرو21 
دهن شیلیفرانسههلند22 
اندونزیج چکایتالیاعراق23 
بنگالدشکاناداج چکتایلند24 
اسپانیاپاکستانژاپنج چک25 
بلژیکمالزیپرتغالژاپن26 
سوئدبنگالدشهندکانادا27 
ایتالیابلژیکشیلیشیلی28 
فرانسهعراقسوئدبنگالش29 
آرژانتینتایلندبنگالدشرومانی30 
لهستانهلنداسپانیار اشغالگر31 
پرتغالژاپناندونزیبلژیک32 
کلمبیاپرتغالآفریقا جپاکستان33 
هلندسوئدپروسوئد34 
پروصربستانآرژانتینصربستان35 
ج چکر اشغالگرکلمبیاپرتغال36 
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ج( بررسی میزان بهبودی و کشندگی بیماری 
در ادامـه بـا تحليـل و آناليـز آمار بيمـاران، بهبـود یافتگان 
و نيـز فوتی هـا بـه بررسـی نحـوه اثرگـذاری بيمـاری در دنيـا و 
سـایر کشـورها پرداختـه خواهـد شـد. تا انتهـای مهرمـاه 1400 
مجموعـا تعـداد 243 ميليـون و 710 هـزار و 956  نفـر بيمـار 
در دنيـا به طور رسـمی شناسـایی و در سـامانه کوویـد-19 درج 
شـده اسـت. از ایـن ميـزان تعـداد 4 ميليون و 952 هـزار و 936 
نفـر فـوت شـده و بنابرایـن بـه طور متوسـط نـرخ فوتـی بيماری 
در دنيـا برابـر 2.04 درصد بوده اسـت. اگر شـاخص نـرخ فوتی بر 
مبنـای 10 هـزار نفـر سـنجيده شـود می تـوان گفت کـه به طور 
ميانگيـن در دنيـا از هـر 10 هـزار بيمـار 204 نفـر فوتـی وجـود 
داشـته اسـت. بـا ایـن حـال ميـزان فوتـی و کشـندگی بيمـاری 

در کشـورهای مختلـف متفـاوت بـوده اسـت. در نمـودار 6 ميزان 
فوتـی )36 کشـور بـا آمـار بيمـاری بـاالی 1 ميليون نفـر( بازای 

هـر 10 هـزار نفـر بـه ترتيب صعودی نشـان داده شـده اسـت. 
همانطور که مشـخص اسـت کشـورهای پرو بـا 912 فوتی، 
مکزیـک بـا 758 فوتی و اندونـزی با 338 فوتی بيشـترین ميزان 
کشـندگی بـازای 10 هـزار نفـر را داشـته اند. کشـورهای هلند با 
89 فوتـی، صربسـتان بـا 87 فوتـی و رژیم اشـغالگر بـا 61 فوتی 
بـازای هـر 10 هـزار نفـر کمتریـن ميـزان کشـندگی بيمـاری را 
داشـته انـد. ميـزان کشـندگی بيمـاری در ایـران بـازای هـر 10 
هـزار نفـر برابـر 214 نفر بـوده و از این نظـر جایـگاه 16 را دارد.
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در کشورهای با جمعیت بیمار بیش از(  کشندگی)میزان فوتی : 6نمودار 
هزار نفر10بازای هر -میلیون نفر1

ریيـس ISC گفـت: در نمودار 7 ميزان بهبـود یافتگان )36 
کشـور بـا آمـار بيماری بـاالی 1 ميليـون نفر( بازای هـر 10 هزار 
نفر به ترتيب صعودی نشـان داده شـده اسـت. از ميان کل 243 
ميليـون و 710 هـزار و 956 نفـر بيمـاران دنيـا تا پایـان مهرماه 
تعـداد 220 ميليـون و 838 هـزار و 78 نفـر بهبـودی کامـل 
یافته انـد. بنابرایـن بـه طور متوسـط ميـزان 90.61 درصد از کل 
بيمـاران دنيـا تا پایـان مهرماه بهبـود یافته و در نتيجـه می توان 
گفـت کـه از هـر 10 هـزار بيمـار 9061 نفر بهبـود یافتـه اند. با 
ایـن حـال بـا توجـه بـه شـرایط و اسـتانداردها و نيـز بر اسـاس 
آمـار ثبـت شـده ميـزان بهبـودی بيمـاری در کشـورها متفـاوت 
اسـت. همانطـور کـه از نمودار 7 مشـاهده می شـود کشـور ژاپن 
بـا 9858 نفـر، رژیـم اشـغالگر بـا 9834 نفـر و هندوسـتان بـا 
9815 نفـر بيشـترین تعـداد بهبـودی بـازای هر 10 هـزار نفر را 

داشـته انـد. کشـورهای مکزیک بـا 8306 نفر، انگليـس با 8155 
نفـر و آمریـکا بـا 7782 نفـر کمتریـن نـرخ بهبـودی در هـر 10 
هـزار نفر را داشـته انـد. ميزان بهبـودی ایران بازای هـر 10 هزار 

نفـر برابـر بـا 9220 نفر بوده اسـت.
 ،)ISC( موسسـه اسـتنادی علـوم و پایـش علـم و فنـاوری
جهـت تسـریع فراینـد اطـاع رسـانی در زمينه یافته هـای جدید 
علمـی در مـورد ویـروس کوویـد-19 و کمـک بـه پژوهشـگران، 
سياسـت گذاران حـوزه سـامت و عمـوم مـردم و نيز پاسـخ دهی 
نماگرکوویـد-19  سـامانه  جهانـی،  همه گيـری  بـه   مطلـوب 
بيمـاری  بـروز  ابتـدای  از  را   )ISC COVID-19 Visualizer(
راه انـدازی کـرده اسـت. اطاعـات این پایـگاه شـامل جدیدترین 
مقـاالت علمـی تمـام متن منتشـر شـده و پيش چـاپ و نيز آمار 
مربـوط بـه وضعيـت انتشـار بيمـاری بـر اسـاس نقشـه جهانی از 
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هزار نفر10بازای هر -میلیون نفر1میزان بهبودی درکشورهای با جمعیت بیمار باالی : 7نمودار 

وضعيـت همه گيـری بيمـاری کوویـد-19 بـوده و با جسـتجو در 
آن تـازه تریـن آمـار مبتایـان، مـرگ و ميـر، درمان شـدگان و 
همچنيـن نسـبت های ابتـا بـه جمعيـت بـه تفکيـک هر کشـور 
و مقایسـه بـر اسـاس نمـودار زمانی-مکانی قابل مشـاهده اسـت. 
آدرس وبـگاه ایـن سـامانه )https://maps.isc.ac/covid19( بوده 
کـه از طریـق وبـگاه اصلی موسسـه اسـتنادی علـوم و پایش علم 
می باشـد.  دسـترس  در   )https://www.isc.ac(  )ISC( فنـاوری  و 
بـه درخواسـت سـازمان همکاری هـای  ایـن سـامانه همچنيـن 
اقتصـادی کشـورهای عضـو دی هشـت )D8( برای بهـره برداری 
کشـورهای عضـو، در فروردیـن مـاه 1399 بـا حضـور نمایندگان 
کشـورهای عضو این سـازمان به دعوت مرکز بهداشـت و حمایت 
 اجتماعـی سـازمان D8-HSP) D8( و نيـز مرکز بهداشـت جهانی
 )Chatham House( لنـدن به صـورت ویدیوکنفرانس رونمایی و 
در وبـگاه آن سـازمان بـه آدرس (http://developing8.org( قرار 

گرفت.
در حـال حاضـر حدود 18009 مـدرک از آخرین یافته های 
علمـی در خصـوص ویـروس کووید-19 در قالـب مقاله تمام متن 
چـاپ شـده و پيـش چاپ در این سـامانه در دسـترس محققان و 
پژوهشـگران قـرار دارد و البتـه ایـن اطاعـات بـه طـور روزانه به 
روز رسـانی می شـود. از ایـن تعـداد پژوهـش، کشـورهای آمریکا، 
چيـن و انگليـس بـه ترتيـب بـا 2812، 2406 و 1224 مقالـه 
بيشـترین مشـارکت علمی را در مقایسـه با سایر کشـورهای دنيا 
در ایـن حوزه داشـته اند. سـایر کشـورها از جملـه ایتاليا )1179 
مـدرک(، فرانسـه )447 مـدرک(، کانـادا )439 مـدرک(، هنـد 
)417 مـدرک(، آلمـان )412 مـدرک( و اسـتراليا )335 مدرک( 

بـه ترتيـب در جایگاه هـای چهـارم الـی نهـم قـرار دارنـد. ضمنا 
کشـور ایـران بـا 283 مقالـه جایـگاه دهـم دنيـا را در پژوهـش 
و تحقيـق و یافته هـای جدیـد در خصـوص ویـروس کوویـد-19 
دارد. در ایـن سـامانه همچنيـن مجموعـه ای از دسـتورالعمل ها 
و پروتکل هـای صـادر شـده توسـط سـازمان های معتبـر دنيـا از 
جملـه سـازمان بهداشـت جهانـی )WHO( در حـوزه بهداشـت، 
سـامت و مقابلـه بـا شـيوع بيمـاری کوویـد –19  قـرار دارد که 

می توانـد مـورد اسـتفاده عمـوم قـرار گيرد. 
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)ISC( ثبت همایش ها در موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری
معتبر  همایش های  رسانی  اطاع  و  ثبت  جامع  سامانه  در 
با  مطابق  علمی  معتبر  همایش های  نمایه کردن  و  ثبت  علمی، 
این  می گيرد.  انجام  معين  فرآیند  براساس  و  مربوطه  شيوه نامه 
علمی،  معتبر  همایش های  نمایه کردن  برای  پایگاهی  سامانه 
مدیریت متمرکز اطاعات همایش ها با اطاع رسانی سریع و جامع 
پژوهشگران حوزه های  به  همایش ها  عنوان  و  زمان  در خصوص 
گوناگون می باشد. سازماندهی برونداد همایش ها با تقویت چرخه 

مدیریت دانش در کشور و ارتقا سطح کيفی و اثربخشی همایش ها 
از جمله اهداف مهم این سامانه می باشد. 

کامل  ليست  و  اطاعات  به  دسترسی  امکان  عاوه براین، 
در  برگزاری  حال  در  و  شده  برگزار  معتبر  همایش های  عنوان 
حوزه های موضوعی مختلف و اطاع رسانی در مورد همایش های 

نامعتبر و فاقد مجوز را فراهم می کند. 
 

 برگزاری تاریخ برگزار کننده همایش عنوان
 گیالن دانشگاه نرم محاسبات المللیبین کنفرانس چهارمین

 شهرکرد دانشگاه (طبیعت و فرهنگ جامعه،) شناسیبختیاری ملّی همایش اولین
 رازی دانشگاه نفت و شیمیایی صنایع در CFD کاربرد ملی کنفرانس دهمین

 رمانک باهنر شهید دانشگاه ایران شیمی انجمن فیزیک شیمی ملی کنفرانس سومین و بیست
 بنیادی هایدانش پژوهشگاه ایران انفورماتیک ملی کنفرانس سومین

  رویکرد با المللیبین تجارت مالی راهکارهای و هاچالش ملی همایش نخستین
 ملی تولید از پشتیبانی

 السالم علیه صادق امام دانشگاه

 ایران شناسی جلبک ملی کنفرانس سومین
 دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس

 کرج/تهران


 دامغان دانشگاه زیستی ریاضیات ملی همـایش سـومین و المللی بین همایش نخستین

 هاچالش و هاظرفیت: خطی نسخ هند؛ و ایران مشترک میراث المللی بین همایش نخستین
 ایران، .ا .ج ملی کتابخانه و اسناد سازمان

 اسناد پژوهشکده


 

رمزک منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوریاتزه اهی نشر

 
 تعداد  عنوان مجله  دانشگاه / انجمن / موسسه

 1 27، سال 4دست آوردهای روانشناختی / دوره  دانشگاه شهید چمران اهواز
 2 1400بهار و تابستان  33شماره  17سال   /مهندسی دریا  انجمن مهندسی دریایی ایران

 3 1400بهار   1شماره   10جلد  /نشریه علوم  فناوری بذر ایران  انجمن علمی بذر ایران
 4  36شماره  10سال  /فصلنامه علمی راهور  راهورمرکز تحقیقات کاربردی پلیس 

 5 ( 1)56بیماریهای گیاهی / جلد  گیاهی ایرانانجمن بیماری شناسی 
 6 1400بهار   38شماره  /مطالعات شهری دانشگاه کردستان

 7  1شماره  36جلد  /نشریه علمی چغندرقند  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر
 8 1400تابستان  2شماره   28جلد   /نشریه تحقیقات مرتع و بیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
 9  4شماره  37جلد  /نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ایران
 10 1400تابستان  2شماره  36جلد  /تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

 11 1400دوره اول بهار و تابستان  12سال    /پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیالن
 
  

* حضــور اداره انتشــارات در نمایشــگاه غیرحضوری 
ــتان فارس   ــاب اس کت

بــه مناســبت ســالروز بزرگداشــت حضــرت حافــظ در مهــر 
مــاه ســال جــاری، از ســوی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
فــارس نمایشــگاه غيرحضــوری کتــاب مهــر قاصــدک )16 لغایت 
ــارس  ــان ف ــران و کتاب فروش ــور ناش ــا حض ــر 1400( ب 24 مه
ــب  ــز حس ــه ای ني ــز منطق ــارات مرک ــد. اداره انتش ــزار ش برگ

ماموریــت خــود در ایــن نمایشــگاه شــرکت و کتاب هــای خــود 
را بــا 20 درصــد تخفيــف ارائــه نمــود.

* چاپ و انتشار مجات دانشگاه ها
ــز  ــاه ني ــن م ــای خــود در ای اداره انتشــارات حســب ماموریت ه
تعــداد 11 عنــوان مجلــه )جــدول زیــر( را چــاپ و بــه جامعــه 

علمــی کشــور ارائــه نمــود.
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جایگاه علمی جمهوری اسالمی ایران
در سـطح بین المللی 

(تاریخ انتشار: 30 / مهـر / 1400)

 

 )درصد( سهم تعداد رتبه جایگاه

 
0202 0202 0229 0228 0227 0202 0202 0229 0228 0227 0202 0202 0229 0228 0227 

 5225 5221 5231 7281 7278 15143 11152 15533 27781 13158 51 51 51 51 51 تًلید علم در جهان
 78218 54231 78253 78213 78271 15143 11152 15533 27781 13158 5 5 5 5 5 تًلید علم در کشًرهای اسالمی

 5253 5271 5257 5253 5215 121555 153531 557315 731415 72533 54 53 51 51 51 1استىادات 
 8 8 5213 7233 1251 8 8 51 15 15 8 8 58 75 53 مقاالت داغ

 5225 7284 7232 3213 3212 735 311 111 222 587 72 75 54 51 51 مقاالت پراستىاد
 5225 7284 7232 3212 3212 735 311 111 223 581 72 75 54 51 51 مقاالت برتر

 5253 5272 5218 5222 5233 5522 5153 7584 7322 3718 35 37 72 75 73 2مقاالت برتر )تجمعی( 
 8211 8218 8252 8251 8233 5727 3272 3323 7573 285 32 33 58 33 34 مقاالت کىفراوس

 2233 1214 1272 7241 5278  3درصد مقاالت کىفراوس 
 8227 8223 8248 5281 5251 57555 55878 52453 75338 51533 38 73 75 77 78 مشارکت بیه المللی

 77271 75237 73 35211 31218   مشارکت بیه المللیدرصد 

 اچ ایىدکس

 

 ٌذکسیاچ ا
 71در رٍز  راىیا

 338 اکتبر 
2است  

352 353 727 751 

 پژيهشی برتر قلمريهای 
هٌْذسی، 

ضیوی ٍ علن 
 هَاد

هٌْذسی، 
ضیوی ٍ علن 

 هَاد

هٌْذسی، 
ضیوی ٍ علن 

 هَاد

هٌْذسی، 
ضیوی ٍ علن 

 هَاد

هٌْذسی، 
علن  ضیوی ٍ
 هَاد

چیي ٍ آهریکا،  کشًرهای همکار برتر
 کاًادا 

کاًادا آهریکا، 
  ٍ چیي

آهریکا، کاًادا 
 ٍ استرالیا

آهریکا، کاًادا 
 ٍ استرالیا

آهریکا، کاًادا 
ایتالیاٍ   

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رساًی ضذُ است2بِ رٍز  5588 هْر  35ّای هٌذرج در ایي گسارش در  دادُ 

 2استخراج ضذُ است ESCIبا در ًظر گرفتي ٍ  InCiteاز پایگاُ هطارکت بیي الوللی ٍ  دادُ ّای هربَط بِ بخص استٌادات2 5

 2است2 اها در ردیف باال تعذاد هقاالت برتر ّر سال درج ضذُ است هقاالت برتر از ابتذا تا سال هَرد ًظر هحاسبِ ضذُدر ایي ردیف فراٍاًی تجوعی 2 7
 درصذ هقاالت کٌفراًس از کل هقاالت کطَر است2، هٌظَر2 3

 2ستیً ٌاىیقابل اطو ریاخ یبا سال ّا سِیهقا یرٍ برا يیًطذُ است، از ا تیٌَّز تثب ایدر دً 7875در سال  راىیا یعلو گاُیجا* 
  

 

 

 

 )درصد( سهم تعداد رتبه

0202 0202 0222 0222 0222 0202 0202 0222 0222 0222 0202 0202 0222 0222 0222 

65 51 51 تولید علم در جهان  56 56 64416 41277  27646  57766  15616  47.5  7.67 55.6  5.61 5.65 
16.56 16156 66577 64627 27741 64416 5 5 5 5 5 تولید علم در کشورهای اسالمی  52.66 56.71 16.56  76.64 

 5.56 5.76 5.46 5.44 - 177666 475564 765254 67667 - 56 52 51 51 - *استنادات 
14 مقاالت کنفرانس  76 77 74 75 5661 1764  4726  7671  7622 66.4  6.17 46.6  6.66 6.21 

65.1  1درصد مقاالت کنفرانس   7.66 41.6  1.61 6.15 
76757 - - - - - مشارکت بین المللی  16775  66522  46541  66574  - - - - - 

674.5  2درصد مشارکت بین المللی   676.6  672.7  56.74  77.66 
.است 04در سایمگو،  ندکسیاچ ااز نظر  رانیا رتبه * اچ ایندکس .است 673در سایمگو،  رانیا ندکسیاچ ا    

 قلمروهای پژوهشی برتر

 

ی، پزشک
 و یمهندس

 علم مواد

 ، یپزشک
 و یمهندس

 علم مواد

 ،یمهندس
 و یپزشک

و  کیزیف
 نجوم

 ،یمهندس
 و یپزشک

 علم مواد

 ،یمهندس
 و یپزشک

و  کیزیف
  نجوم

 برتر کشورهای همکار
آمریکا، 
چین و 

  کانادا

آمریکا، 
کانادا و 

 چین

آمریکا، 
کانادا و 

نانگلستا  

آمریکا، 
کانادا و 

نانگلستا  

 کا،یآمر
کانادا و 

نانگلستا  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منظور، درصد مقاالت کنفرانس از کل مقاالت کشور است. .5
 استخراج شده است.  Scopus گاهیاز کل مقاالت کشور است؛ داده ها از پا یالملل نیدر کشور(، درصد مقاالت مشترک ب یعلم یپلماسید سهم ای) یالملل نیمشارکت ب زانیم ایمنظور از درصد  .7

 باشد. یم 7676اطالعات موجود مربوط به سال  نی: آخراستخراج شده است مگویسا تیاز وب سا ندکسیاچ او  مربوط به استنادات یداده ها* 
  .ستین نانیقابل اطم ریاخ یبا سال ها سهیمقا یرو برا نینشده است، از ا تیهنوز تثب ایدر دن 7675ر سال د رانیا یعلم گاهیجا** 
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جایگاه علمی جمهوری اسالمی ایران
در سـطح بین المللی 

(تاریخ انتشار: 30 / مهـر / 1400)

 

 رتبه بندی هاینظام
 های کشور  بهترین رتبه جهانی کسب شده توسط دانشگاه

0200 0202 0202 0229 0228 0227 0222 0200 0202 0202 0229 0228 0227 0222 

 

1 1 1 1 1 1 7 
داًطگاُ صٌعتی 

 ضریف
 335 

داًطگاُ 
 صٌعتی ضریف

 584 

داًطگاُ صٌعتی 
 ضریف

 582 

داًطگاُ صٌعتی 
 ضریف

 537 

داًطگاُ صٌعتی 
 ضریف

 538-525 

داًطگاُ صٌعتی 
 ضریف

 558-535 

 یداًطگاُ صٌعت
 فیضر

 538-525 

 

- - 31 71 73 53 55 - - 
 داًطگاُ تْراى

558 
 داًطگاُ تْراى

511 
 داًطگاُ تْراى

524 
 داًطگاُ تْراى

541 
 داًطگاُ تْراى

773 

 

13 52 58 74 53 53 3 

 یداًطگاُ صٌعت
بابل،  یرٍاًیًَض

 یعلَم پسضک
کردستاى ٍ علَم 

 هازًذراى یپسضک
 315-588 

داًطگاُ علَم 
پسضکی 
 کردستاى

318-385 

داًطگاُ صٌعتی 
 ًَضیرٍاًی بابل

588-315 

داًطگاُ صٌعتی 
 ًَضیرٍاًی بابل

588-315 

داًطگاُ صٌعتی 
 ًَضیرٍاًی بابل

318-385 

ّای داًطگاُ 
ٍ  صٌعتعلن ٍ 

 صٌعتی ضریف
188-185 

 ّای داًطگاُ
ٍ  علن ٍ صٌعت

 صٌعتی ضریف
188-585 

 

- 55 57 53 53 3 7 - 
داًطگاُ تْراى 

588-385 
 داًطگاُ تْراى

 588-385 
 داًطگاُ تْراى

588-385 
 تْراى داًطگاُ
588-385 

 تْراى داًطگاُ
588-385 

 تْراى داًطگاُ
588-385 

 
- - 51 53 75 - - - - 

 یّا داًطگاُ 
تْراى ٍ علَم 

تْراى  یپسضک
188-185 

 ّای داًطگاُ 
علَم تْراى ٍ 
تْراى  پسضکی
188-515 

 داًطگاُ تْراى
188-585 - - 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
 0228 0229 0202 0202 تاکنون

 35 35 33 31 31 رتبِ کل ایراى

 11 11 43 42 13 تعذاد داًطگاُ ّای ایراى

 داًطگاُ تْراى داًطگاُ تربیت هذرس داًطگاُ ضْیذ بْطتی داًطگاُ تربیت هذرس داًطگاُ ضْیذ بْطتی بْتریي داًطگاُ ایراى

 - - - - 323 بْتریي رتبِ داًطگاُ ّا

 13 47 577 554 31 تعذاد هَسسات ایراى

 بٌیادی ّایداًصپژٍّطگاُ  بٌیادی ّایداًصپژٍّطگاُ  بٌیادی ّایداًصپژٍّطگاُ  بٌیادی ّایداًصپژٍّطگاُ  ّای بٌیادیپژٍّطگاُ داًص بْتریي هَسسِ ایراى

 - - - - 355 بْتریي رتبِ هَسسات
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As Table 1 indicates, in ISC World 
University Rankings by Subject 2020, the best 
universities in Natural Sciences in the world 
are Harvard University (USA), Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), and Stanford 
University (USA) respectively.

It is noticeable that the USA with six 
universities has the highest number of 
universities in ISC’s top 10 list in Natural 
Sciences.

ISC World University Rankings by Subject 2020 
Top 10 OIC Universities in Natural Sciences

Table 2. Top 10 Universities in Natural Sciences in OIC 
Rank University Country 

73 King Abdulaziz University Saudi Arabia 
138 King Abdullah University of Science and Technology  Saudi Arabia 

251-300 King Saud University Saudi Arabia 

301-350 Universiti Malaya Malaysia 

401-450 University of Tehran  Iran  
451-500 Middle East Technical University Turkey 
501-600 Cairo University Egypt 
501-600 COMSATS Institute of Information Technology (CIIT) Pakistan  
501-600 Istanbul Technical University Turkey 
501-600 King Fahd University of Petroleum & Minerals Saudi Arabia 

 

 
As Table 2 reveals, according to ISC World 

University Rankings by Subject 2020, the best 
universities in Natural Sciences in OIC are King 
Abdulaziz University (Saudi Arabia), King 
Abdullah University of Science and Technology 
(Saudi Arabia), and King Saud University 
(Saudi Arabia) respectively. 

Among OIC region, Saudi Arabia with 
four universities has the highest number of 
universities in ISC’s top 10 list in Natural 
Sciences.



                   

670Vol. 6   No.         October  2 0 2 1

Introduction
The Islamic World Science Citation Center 

(ISC) introduced its new global university 
ranking system “World University Rankings 
by Subject 2020” (www.wur.isc.ac) in 2021. 
Of course, ranking is not a new practice in ISC. 
In fact, ISC – as an ISESCO-Affiliated Center 
– based on its duties, has been ranking OIC 
universities since its establishment in 2008. 
But in 2018, it took the initiative to upgrade its 
regional ranking system into a global one which 
releases global university rankings annually. 
After a decade of doing various rankings, 
including national, regional, and global 
rankings, and due to valuable experiences in this 
field (ISC known as the only ranking authority 
in Iran since 1999), ISC started to rank world 
universities based on subject areas for the first 
time.

This new ranking system reports the status 
of more than 2000 universities from all over 
the world with regard to their field and subject. 
They were selected from a population of more 
than 3000 universities. 

In ISC World University Rankings by 
Subject, the OECD hierarchical classification 

structure is used. In this structure, all subject 
areas are divided into 6 main categories and 42 
subcategories (eventually 3 subcategories are 
left out). The 6 main categories in this ranking 
system are: Natural Sciences, Engineering and 
Technology, Medical and Health Sciences, 
Agricultural Sciences, Social Sciences and 
Humanities.

In order to collect more information on the 
methodology of this ranking system, you can 
refer to the following link: https://wur.isc.ac/
Home/SubjectiveMethodology

Natural Sciences
This major subject includes the following 

minor subjects:
•	 Biological Sciences 
•	 Chemical Sciences 
•	 Computer and Information Sciences 
•	 Earth and Related Environmental Sciences 
•	 Mathematics 
•	 Physical Sciences and Astronomy 
•	 Other Natural Sciences (Multidisciplinary 

sciences)     
In the current report, the top 10 universities 

in Natural Sciences in OIC region and in the 
world are introduced as follows:

Top 10 Universities in ISC World University 

Rankings by Subject 2020 in Natural Sciences

Table 1. Top 10 Universities in Natural Sciences in the World 
Rank University Country 

1 Harvard University USA 
2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA 
3 Stanford University  USA 
4 University of Cambridge UK 
5 University of California Berkeley USA 
6 University of Oxford UK 
7 University of Washington Seattle USA  
8 University College London  UK  
9 Universite Paris Saclay France 
10 Princeton University USA  

 

  

ISC World University Rankings by Subject 2020 
Top 10 World Universities in Natural Sciences
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Turkish’s Share of World’s Scientific Publication 
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Top Countries with Highest Scientific Collaboration in 2019 
Rank Countries Records 

1 USA 944 
2 Australia 706 
3 Japan 612 
4 England 467 
5 Peoples R China 406 
6 Malaysia 398 
7 India 368 
8 South Korea 268 
9 CANADA 256 
10 SAUDI ARABIA 242 
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protect the independence, sovereignty and 

integrity of Bangladesh.  

•	 To make education pragmatic, productive 

and creative with a view to bringing about 

changes in the socio-economic conditions 

of the country

•	 To give special emphasis on primary 

and secondary education with a view to 

expanding education, to instill respect and 

eagerness for physical labour and enable the 

learners acquire vocational education for 

self-employment in all stages of education.  

•	 To promote fraternity, moral values, 

generosity and fellow-feeling in people and 

make them respectful of human rights. 

•	 To promote democratic values through 

fostering tolerance of one another’s views 

and help develop life-oriented, realistic and 

positive attitude for blossoming democratic 

awareness. 

•	 To ensure proper quality at every level of 

education; to strengthen and widen the 

knowledge, skills and attitude acquired in 

the previous stage

•	 To emancipate the country from the curse 

of illiteracy.  

•	 To create equal opportunities for education 

in accordance with merit and aptitude for 

the purpose of building a society free from 

disparity.  

•	 To ensure gender parity in education and 

remove barriers of caste, creed and ethnicity in 

obtaining education.  

•	 To ensure constitutional guarantee at all 

levels of education. 

•	 To create awareness about protection of 

environment.

Bangladesh Publication in WOS and Scopus 

 
  

91
8

1,
01

1

1,
40

3

1,
34

0

1,
51

8

1,
66

6

2,
22

2

2,
40

4

2,
92

4 3,
89

8

4,
22

9 5,
09

9

5,
13

2

5,
75

4

64
1

63
0

64
9 87
8

88
6

1,
02

7

1,
26

2

1,
48

2

1,
79

4

2,
05

8

2,
49

6

2,
62

5 3,
46

2

3,
44

5 4,
14

3

3,
91

6

4,
46

7 5,
39

9

5,
74

6

8,
07

7

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

WOS  Scopus

Highly Cited Paper by Bangladesh Scientists, WOS 

 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9 9 9
17

23
27

38
46

50

68
61



                   

3 70Vol. 6   No.         October  2 0 2 1

Higher Education in Bangladesh
Minis try of Education (Bengali: শিক্ষা 

মন্ত্্ণালয়), abbreviated as MoE, is the 

ministry responsible for secondary, vocational 

and tertiary education in Bangladesh. Primary 

education and mass literacy is the responsibility 

of the Ministry of Primary and Mass Education 

(MOPME). The Ministry of Education contains 

two divisions: 

•	 Secondary and Higher Education Division

•	 Technical and Madrasah Education Division

Structure of the Education System

Education in Bangladesh has three 

major stages-primary, secondary and higher 

educations. Primary education is a 5-year 

cycle while secondary education is a 7- year 

one with three sub-stages: 3 years of junior 

secondary, 2 years of secondary and 2 years of 

higher secondary. The entry age for primary is 

6 years. The junior, secondary and higher stages 

are designed for age groups 11-13, 14-15 and 

16-17 years. Higher secondary is followed by 

graduate level education in general, technical, 

engineering, agriculture, business studies, and 

medical streams requiring 5-6 years to obtain a 

Masters degree.

In the general education stream, higher 

secondary is followed by college/university 

level education through the Pass/Honors 

Graduate Courses (4 years). The masters 

Degree is of one year’s duration for holders 

of Bachelor Degree (Honors) and two years 

duration for holders of (Pass) Bachelor Degree. 

Higher education in the technical area also 

starts after higher secondary level. Engineering, 

agriculture, business, medical and information 

& communication technology are the major 

technical and technological education areas. In 

each of the courses of study, except for medical 

education, a 5- year course of study is required 

for the first degree.

Different Streams in Education

Primary level education is provided under 

two major institutional arrangements (stream)-

general and madrasha, while secondary 

education has three major streams: general, 

technical-vocational and madrasha. Higher 

education, likewise, has 3 streams: general 

(inclusive of pure and applied science, arts, 

business and social science), madrasha and 

technology education. Technology education 

in its turn includes agriculture, engineering, 

medical, textile, leather technology and ICT. 

Madrashas (Arabic for educational institution), 

functional parallel to the three major stages, have 

similar core courses as in the general stream 

(primary, secondary and post-secondary) but 

have additional emphasis on religious studies.

Focus of the Government on Education

The focus of the government on education 

as enunciated in different Policies and Five Year 

Plan Documents are:

•	 Provide value based education

•	 Emphasize on job-oriented and need-based 

education

•	 Modernization of curriculum

•	 Ensure efficient management at all levels

•	 Strengthen the Information and 

Communication Technology

•	 Ensure teacher effectiveness at all levels

•	 Ensure gender parity at all levels of 

educa t ion

 

General objectives of Education

•	 To inspire and create enthusiasm among 

the learners in their thoughts, deeds and 

daily life to establish moral, humanitarian, 

religious, cultural and social values in 

personal as well as in national life.  

•	 To develop awareness in the learners to 
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Journals of Bangladesh in JCR 

Row Title  ISSN 
Impact 
Factor 
in 2017 

Q in Mid-Level Subject ISC 
Level 

*1 Bangladesh Journal of Bioethics 22269231 N/A 
Medicine (N/A), Social 

Sciences (N/A), 
Humanities (N/A)  

2 Bangladesh Journal of Botany 02535416 N/A Agricultural and 
Biological Sciences (N/A)  

3 Bangladesh Journal of Medical Sciences 22234721 0.071 Medicine (Q3)  

4 Bangladesh Journal of Pharmacology 1991007X 0.361 
Pharmacology, 
Toxicology and 

Pharmaceutics (Q2)  

5 Bangladesh Journal of Plant Taxonomy 10282092 N/A Agricultural and 
Biological Sciences (N/A)  

6 Bangladesh Medical Research Council Bulletin 03779238 N/A Medicine (N/A)  
7 Chemical Engineering Research Bulletin 03797678 N/A Chemical Engineering 

(N/A)  
*8 Delta Medical College Journal 23076615 N/A Medicine (N/A)  
9 Fundamental and Applied Agriculture 25182021 N/A Agricultural and 

Biological Sciences (N/A)  
10 Journal of Bangladesh College of Physicians 

and Surgeons 10150870 N/A Medicine (N/A)  

11 Journal of Health, Population and Nutrition 16060997 0.218 
Environmental Sciences 

(Q2), Medicine (Q1), 
Agricultural and 

Biological Sciences (Q2) 
 

12 Journal of Medicine (Bangladesh) 19979797 0.000 Medicine (-)  
13 Journal of Naval Architecture and Marine 

Engineering 18138235 0.154 Engineering (Q2)  
*14 Microbes and Health 22260153 N/A N/A  

*15 Plant Tissue Culture and Biotechnology 18173721 0.085 
Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology 
(Q3), Agricultural and 

Biological Sciences (Q3) 
 

*16 The Agriculturists 17295211 N/A Agricultural and 
Biological Sciences (N/A)  

17 The Dhaka University Journal of 
Pharmaceutical Sciences 18161820 0.136 

Pharmacology, 
Toxicology and 

Pharmaceutics (Q3), 
Medicine (Q2) 

 

*  Primary Journals                   Waiting Journals                       Core Collection 
* From among 17 journals reported above in 2017, 5 were excluded in 2020.  

 
 

 

 

 

 

 

 

          



                   

1 70Vol. 6   No.         October  2 0 2 1

A Ref lection on Bangladesh Journals in ISC

An Introduction to JCR

Journal Citation Reports (JCR) (https://

jcr.isc.gov.ir/main.aspx) is derived from 

international Scientometric standards and is an 

essential tool for in-depth analysis and ranking 

of scholarly and professional journals. This tool 

covers different languages including Persian, 

English, French, and Arabic. By analyzing 

citations, Islamic World Journal Citation 

Reports measures research influence and 

impact at the journal and category levels and 

shows the relationship between citing and cited 

journals. Exploring the impact and influence of 

the Islamic World’s leading scholarly journals 

is possible by performing direct comparisons of 

titles using trend analysis.   This Product helps 

researchers keep up with the latest bibliometric 

developments, track publication and citation 

patterns to aid strategy and policy making, 

identify the most influential journals in which to 

publish articles, determine journal’s influence in 

the marketplace and review editorial functions.

JCR pursues significant goals in Islamic World:

 Evaluating and ranking journals based 

on scientometric criteria

 Systematic and objective review of the 

Islamic World’s leading journals

 Providing the context to understand a 

journal’s true place in the scholarly world 

 Applying a combination of impact 

metrics, and citing and cited data points to 

comprise the complete Islamic World citation 

network. 

JCR offers various analysis options:

 journals’ Impact Factors

 journals’ Immediacy Index

 journals’ Cited Half-Life

 journals’ Total Cites

 journals’ Total Articles

 Citing Journals

 Cited Journals

 Journals’ Bibliographic Information

 Advanced Filtering Options

 Trend Analyses

Subject Assignment in JCR

In JCR, there are three levels of subjects: 

Macro Level, Mid-Level and Micro Level. 

ISC has assigned subjects according to 

categorization of Ministry of Science, Research 

and Technology of Iran until 2016. However, 

since 2017, subject assignment of ISC in JCR 

has been done based on international databases 

categorization, with some slight changes. The 

Macro Level subjects reported currently in ISC 

include: Life Sciences, Arts and Humanities, 

Social Sciences, Health Sciences, Physical 

Sciences and Multidisciplinary.

Bangladesh has 17 indexed journals in ISC 

which are all in English. Iran (1702 journals (479 

English journals)), Turkey (318 journals) and 

Egypt (187 journals) are the first three countries 

with regard to the number of indexed journals in 

ISC. As shown in the table above, from among 

the 17 journals of Bangladesh indexed in ISC, 4 

are in core collection, 5 are in waiting journals, 

and the rest are in primary journals. 

The subjects covered by Bangladesh’s 

journals include “Arts and Humanities”, “Health 

Sciences”, “Life Sciences”, “Social Sciences”, 

and “Physical Sciences” in Macro level and 

“Humanities”, “Medicine”, “Agricultural 

and Biological Sciences”, “Pharmacology, 

Toxicology and Pharmaceutics”, “Chemical 

Engineering”, “Biochemistry, Genetics 

and Molecular Biology”, “Engineering”, 

“Environmental Sciences”, and “Social 

Sciences” in Mid-level.

Based on the data, the journal “Bangladesh 

Journal of Pharmacology” with an Impact Factor 

of 0.361 is the best journal of Bangladesh in ISC. 

It is Q2 in Macro Level Subject of Life Sciences 

and Mid-Level Subject of Pharmacology, 

Toxicology and Pharmaceutics. It is in the Core 

Collection of JCR as well.       




