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حضــور 32 دانشــگاه از ایــران در فهرســت دانشــگاه هــای برتــر 
دنیــا در رتبــه بنــدی حــوزه موضوعــی شــانگهای 2019

ــز  ــاخه ی مرک ــیس ش ــکاری و تأس ــه ی هم ــم نام ــای تفاه امض
منطقــه ای اطــاع رســانی علــوم و فنــاوری در دانشــگاه بیرجند

ــان در  ــی عم ــوزش عال ــارکت وزارت آم ــی مش ــام آمادگ اع
ــد  ــی تولی ــر بخش ــای اث ــای ارتق ــله کارگاه ه ــزاری سلس برگ
علــم و جایــگاه دانشــگاه هــای عمــان در ســطح بیــن المللــی

Nigeria Attends Islamic World Science Citation 
Forum in Iran



تحلیل علمی پروژه »ایران ۲۰۴۰ دانشگاه استنفورد«- بخش دوم

حضور 3۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه های برتر دنیا در رتبه بندی حوزه موضوعی شانگهای ۲۰19

ــرد  /  ــر ک ــال را منتش ــر ۵۰ س ــی زی ــا قدمت ــوان ب ــر ج ــگاه  برت ــت 3۵1 دانش ــز فهرس ــدی تایم ــام رتبه بن نظ
ــه بنــدی ــن رتب ــران در ای حضــور 13 دانشــگاه جــوان از ای

امضــای تفاهــم نامــه ی همــکاری و تأســیس شــاخه ی مرکــز منطقــه ای اطــاع رســانی علــوم و فنــاوری در 
دانشــگاه بیرجنــد

ISC برگزاری کارگاه جایگاه دانشگاه ها در رتبه بندی های  ملی و بین المللی در  دانشگاه بیرجند توسط

اعــام آمادگــی مشــارکت وزارت آمــوزش عالــی عمــان در برگــزاری سلســله کارگاه هــای ارتقــای اثــر بخشــی 
تولیــد علــم و جایــگاه دانشــگاه هــای عمــان در ســطح بیــن المللــی

کارگاه آشنایی با نظام های رتبه بندی در سطح ملی و بین المللی در دانشگاه دامغان برگزار شد

ISC مجات نمایه شده در )IF( اطاعیه مهم در خصوص به روز کردن  ضریب تاثیر

جایگاه علمی جمهوری اسامی ایران در سطح بین  المللی

)ISC( ثبت برگزاري همایش ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسام
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 جامعــہ ســندھ کــے پروفیســر و آئــی ایــس ســی رکــن ڈاکٹــر اظہــر علــی شــاہ کــی وفاقــی وزیــر فــواد چودھــری ســے مالقــات:
اســالمک ورلــڈ ســائنس ســینٹر کــے قیــام اور ورکشــاپ کــے انقــاد کــو جرنــل و جامعــہ رینکنــگ میں شــامل کرنــے کا فیصلہ
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بخـش دوم

 ب(روش شناســی مــورد اســتفاده در گــزارش 
»پــروژه ایــران ۲۰۴۰ دانشــگاه اســتنفورد«:

ــه شــده  ــای ارائ ــزارش و تحلیل ه ــن گ ــر ای ــه ب اشــکال دیگــری ک
ــج  ــه نتای ــود دارد، بحــث روش شناســی آن اســت. از آن جایی ک وج
ــگاه  ــای پای ــاس داده ه ــر اس ــاً ب ــزارش صرف ــن گ ــای ای و تحلیل ه
ــر  ــرای اظهارنظ ــی ب ــت کاف ــع از جامعی ــد، بالطب Scopus می باش
به خصــوص  علمــی،  بروندادهــای  در خصــوص  نتیجه گیــری  و 
ــرا  ــد. چ ــوردار نمی باش ــا، برخ ــن فعالیت ه ــی ای ــاخص های کیف ش
کــه، بــه همان صورتــی کــه قبــا نیــز اشــاره شــد در ایــن پایــگاه در 
ــا پایــگاه کاریویــت آناالیتیکــس )ISI ســابق( ابزارهــای  مقایســه ب
ــاالت داغ و  ــاالت پراســتناد، مق ــاری مق ــر بررســی آم ــی نظی تحلیل
ــدارد.  ــود ن ــر و... وج ــمندان برت ــر، دانش ــد برت ــک درص ــاالت ی مق
ــوزه  ــان ح ــط متخصص ــوالً توس ــه معم ــا ک ــات و ابزاره ــن امکان ای
ــه  ــا ک ــژه آن ج ــه وی ــرد ب ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــنجی م علم س
بحــث کیفیــت فعالیت هــا و بروندادهــای علمــی مطــرح اســت، در 
ــث  ــد باع ــر می توان ــن نظ ــته و از ای ــود نداش ــگاه Scopus  وج پای
ــه  ــود. ب ــاال ش ــی ب ــای احتمال ــص و خطاه ــای ناق ــه گزارش ه ارائ
طــور خــاص بــر اســاس گــزارش مســتخرج از مؤسســه کاریویــت 
)پراســتناد(   برتــر  دانشــمندان  تعــداد   ،)HCR( آناالیتیکــس 
ــر  ــه 16 نف ــال 2018 ب ــر در س ــران از 7 نف ــامی ای ــوری اس جمه
)https://hcr.clarivate.com( .در ســال 2019 افزایــش یافتــه اســت

ــاظ  ــدم لح ــزارش، ع ــن گ ــی ای ــتی های روش شناس ــر کاس از دیگ
نمــودن بروندادهــای علمــی کشــور کــه در مجــات فارســی زبــان 
ــت.  ــوند اس ــر می ش ــور منتش ــل کش ــا در داخ ــر زبان ه ــا دیگ و ی
ــی  ــگاه بین الملل ــی در پای ــدات علم ــته از تولی ــن دس ــای ای داده ه
ــم  ــاس حج ــن اس ــر همی ــد. ب ــا می باش ــل احص ــود و قاب ISC موج
انبوهــی از تاش هــای محققــان ایــران نادیــده و مــورد غفلــت واقــع 
ــانی،  ــوم انس ــای عل ــژه در حوزه ه ــه وی ــورد ب ــن م ــت. ای ــده اس ش
علــوم اجتماعــی و هنــر و معمــاری کــه رونــد چــاپ مقالــه در آنهــا 

ــی اســت، نمــود بیشــتری دارد.  ــاً در مجــات داخل غالب

ج( عــدم وجــود رابطــه منطقــی بیــن داده هــای مــورد 
تحلیــل و اســتنتاج ها

در ایــن گــزارش ادعــا می شــود کــه از ســال 2005 دولــت بــا هــدف 
ــازار کار ظرفیــت  ــه ب ــه تعویــق انداختــن ورود نیروهــای جــوان ب ب
ــر شــده  دانشــگاه ها را افزایــش داده و ایــن ظرفیــت تقریبــاً دو براب
ــت گذاری  ــورد سیاس ــا در م ــن ادع ــرای ای ــال ب ــا این ح ــت. ب اس
ــه نشــده  دولــت در حــوزه آمــوزش عالــی هیــچ منبــع موثقــی ارائ
اســت. بــه طریــق مشــابه طــرح برخــی مســائل دیگــر بــدون ذکــر 

منبــع نظیــر: 
ــه  ــدون ذکــر منبــع و ارائ ــی ب - ادعــای کاالیی ســازی آمــوزش عال

ــری. ــن نتیجه گی ــرای چنی ــواهد الزم ب ش
- ادعــای تبدیــل انتشــار مقالــه در ایــران بــه خــودی خــود بــه یــک 

هــدف بــدون ذکــر منبــع و شــواهد.
در  پذیــرش  اخــذ  بــه  دانشــجویان  عاقه منــدی  ادعــای   -
ــه منظــور  ــه ب ــرای انتشــار مقال ــا تــاش ب دانشــگاه های خارجــی ب

مهاجــرت.
ایــن مســأله طــوری وانمــود شــده کــه انــگار تــاش بــرای انتشــار 
ــا  ــی تنه ــگاه های خارج ــرش از دانش ــذ پذی ــور اخ ــه منظ ــه ب مقال
ــر  ــن ام ــه ای ــت درحالی ک ــادق اس ــی ص ــجویان ایران ــرای دانش ب
یکــی از مهم تریــن شــاخص های مهــم بــرای اخــذ پذیــرش از 
ــز  دانشــگاه های خارجــی توســط دانشــجویان کشــورهای دیگــر نی

می باشــد.
- ادعــای بی تفاوتــی مســئوالن نســبت بــه تخلفــات علمــی کشــور 

بــدون ذکــر منبــع و شــواهد.
تمــام مــوارد فــوق نشــان می دهــد کــه نویســندگان قبــل از انتشــار 
ــوده  ــث نم ــورد بح ــأله م ــود را در مس ــاوت خ ــزارش قض ــن گ ای
به طوری کــه در بخش هایــی از نتایــج نهایــی گــزارش، ارتبــاط 

ــود. ــه نمی ش ــزارش ماحظ ــی گ ــن اصل ــا مت ــتقیمی ب مس

د( ارزش گــذاری اغــراق آمیــز واژه هــا بــدون رعایــت 
ــی ــه علم ــرد بی طرفان رویک

ــتفاده مشــحون  ــورد اس ــارات م ــزارش، عب ــی گ ــری نهای در نتیجه گی
ــه  ــوده ک ــق ب ــز و ناموث ــی اغراق آمی ــر علم ــای غی از ارزش گذاری ه
بــدون رعایــت رویکــرد بی طرفانــه علمــی بــه صــورت      

تحلیل علمــی پروژه 

»ایـران 20۴0 دانشگاه استنفــورد«
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 مســتمر در بخش هــای مختلــف گــزارش ذکــر شــده اســت. 
ــوار  ــری ناگ ــاد )Corruption(، تعابی ــر فس ــی نظی ــتفاده ازعبارات اس
 ،)Delusion of development( توهم توســعه ،)Dire consequences(
 ،)Fraudulent behavior(رفتــار جعلــی ،)Misconduct( ســوءرفتار
ــای ســخاوتمندانه  ــاالت ســاختگی )Fabricated papers(، وعده ه مق
و   )Bubble publication( انتشــار  حبــاب   ،)Generous promises(

ــت. ــته اس ــن دس ــزاف )Massive cos ts( از ای ــای گ هزینه ه

نتیجه گیری:
بــا توجــه بــه بررســی ها و مطالــب ذکــر شــده، نتایــج زیــر حاصــل 

شــده اســت:
1- برخــی ابعــاد گــزارش از جملــه افزایــش تعــداد مراکــز آمــوزش 
ــي و در  ــي و غیرانتفاع ــگاه هاي انتفاع ــوه دانش ــاد انب ــی و ایج عال
نتیجــه تجاري ســازي آمــوزش عالــي و در کل کمی نگــری بــه 
ایــن حــوزه، واقعیــت تلخــی اســت کــه در بــازه زمانــی مشــخص در 

ــکار نیســت. کشــور اتفــاق افتــاده و قابــل ان
ــه  ــز ب ــاد مراک ــی و ایج ــای علم ــود تخلف ه ــر وج ــأله دیگ 2- مس
اصطــاح مشــاوره بــرای ارایــه خدمــات متنــوع بــرای دانشــجویان 
تحصیــات تکمیلــي )تهیــه رســاله و پایــان نامــه و مقــاالت علمــی( 
ــر  ــواع دیگ ــي و ان ــي بوم ــرقت ادب ــه س ــد بی روی ــه رش و در نتیج
ــی  ــی و ناش ــات طبیع ــی از آف ــه یک ــوده ک ــي ب ــاي علم تخلف ه
ــای  ــاف ادع ــال برخ ــا این ح ــت. ب ــی اس ــه کمی گرای ــه ب از توج
ــه  ــبت ب ــی نس ــوزش عال ــتگذاران آم ــزارش، سیاس ــندگان گ نویس
ــآوری  ــات وفن ــوم، تحقیق ــوده و وزارت عل ــاوت نب ــر بی تف ــن ام ای
ــه  ــال 94 ) 2015( ب ــی را در س ــات علم ــا تخلف ــه ب ــه مقابل الیح
تصویــب مجلــس رســانیده و بــه دانشــگاهها ابــاغ شــده و در حــال 

ــود. ــورد می ش ــی برخ ــده غیراخاق ــن پدی ــا ای ــر ب حاض
)https://www.msrt.ir/fa/news/archive/1394/8?page=2(

ــل توجــه گرایــش و جبهه گیــری منفــی نویســندگان  3- نکتــه قاب
ایــن گــزارش )کــه متأســفانه همگــی فارغ التحصیــان کارشناســی 
و کارشناسی ارشــد دانشــگاه های خــوب کشــور هســتند( بــوده 
به طوری کــه ادبیــات گــزارش بــر مبنــای ســیاه نمایی از کلیــه 
ــن  ــوده اســت. ای ــر ب ــای علمــی کشــور در 20 ســال اخی فعالیت ه
در حالــی اســت کــه یقینــاً پذیــرش ایــن عزیــزان در دانشــگاه های 
خــارج از کشــور مرهــون همیــن فعالیــت علمــی و انتشــار مقاالتــی 

بــوده کــه اکنــون مــورد نکوهــش آنهــا قــرار گرفتــه اســت. 
در خصــوص مطالــب ذکــر شــده در گــزارش، الزم اســت تأکید شــود 
کــه قطعــاً هــر کارشــناس آشــنا بــه آمــوزش عالــی می توانــد صحــت 
ــف  ــق و تعری ــه تحقی ــازی ب ــوده و نی ــد نم ــب را تأیی ــی مطال برخ
پــروژه بــرای اثبــات ایــن کار وجــود نــدارد. بــا این حــال در بخــش 
ــه  ــار یافت ــی انتش ــدارک علم ــی م ــی و کیف ــت کم ــی وضعی بررس
ــف و ب  ــای ال ــه در بنده ــران، همان طورک ــگران ای ــط پژوهش توس

اشــاره شــده اشــکاالت عمــده ای وجــود دارد از جملــه:
ــور  ــاالت کش ــی مق ــای کیف ــع از داده ه ــی جام ــدان تحلیل 1- فق

بدلیــل متدولــوژی مــورد اســتفاده در پــروژه از جملــه عــدم تحلیــل 
ــارک اول(  ــاالت چ ــا )مق ــر دنی ــات معتب ــاالت در مج ــار مق انتش
ــر ــال اخی ــد س ــوص در چن ــتناد و داغ( به خص ــاالت پراس )Q1، مق
2- عــدم وجــود عملکــرد علمــی حــدود پنجــاه درصــد پژوهشــگران 
ــگاه  ــر در پای ــی و هن ــوم انســانی، اجتماع ــای عل کشــور در حوزه ه
ــدارک علمــی  ــه م ــه )البت ــزارش مربوط Scopus و در نتیجــه در گ
و مقــاالت ایــن دســته از پژوهشــگران در نشــریات داخلــی کشــور 
ــن  ــتناد ای ــورد اس ــه م ــردد ک ــس می گ ــگاه داده ISC منعک و پای

گــزارش قــرار نگرفتــه اســت.(
3- عــدم توجــه بــه ســایر پیشــرفت هــای 20 ســال اخیــر کشــور 
ــر  ــن نظی ــوم نوی ــای عل ــآوری به خصــوص ارتق ــم و فن در حــوزه عل

فنــآوری نانــو، بایــو، هوافضــا و غیــره 
ــی کشــور  ــوزش عال ــز آم 4- حضــور چشــمگیر دانشــگاه ها و مراک
در نظام هــای رتبه بنــدی بین المللــی در دهــه اخیــر بــه طــور 
خــاص در نظــام رتبه بنــدی تایمــز کــه در ســال 2019 حــدود 28 
دانشــگاه کشــور در ایــن رتبه بنــدی حضــور داشــتند و 4 دانشــگاه 

کشــور در بیــن 100 دانشــگاه برتــر آســیا قــرار گرفتــه بودنــد. 
ــور در  ــگاه کش ــک دانش ــا ی ــال 2013 تنه ــل از س ــه قب درحالی ک
ایــن نظــام رتبه بنــدی حضــور داشــت و در ســال حاضــر در منطقــه 
ــگاه را دارد  ــور دانش ــترین حض ــران بیش ــامی، ای ــورهای اس و کش
https://www.timeshighereducation.com/worlduniversity-(

از  rankings(. ایــن امــر در ســایر نظام هــای رتبه بنــدی 
ــدن  ــو اس )https://www.topuniversities.com( و  الی ــل کی قبی
ــته و  ــود داش ــانگهای وج )/http://www.leidenranking.com( و ش
البتــه در هیــچ بخشــی از گــزارش بــه ایــن موضــوع اشــاره نشــده 

اســت. 
ــنجی در  ــن علم س ــری متخصصی ــدان به کارگی ــی فق ــور کل ــه ط ب
ــای  ــه تحلیل ه ــود ک ــث می ش ــروژه، باع ــن پ ــری ای ــرا و راهب اج
انجــام شــده در حــوزه علم ســنجی از جامعیــت کافــی بــرای 
ــای  ــا و برونداده ــوص فعالیت ه ــری در خص ــر و نتیجه گی اظهارنظ
علمــی کل کشــور و همچنیــن وضعیــت کمــی و کیفــی ایــن 

ــد. ــا نباش ــل اعتن ــوده و قاب ــوردار نب ــا، برخ فعالیت ه

گروه علم سنجی
 پایگاه استنادی علوم جهان اسام

و مرکز منطقه ای اطاع رسانی علوم و فناوری
خرداد 1398
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حضـور 32 دانشگـاه از ایـران

                            در فهـرست دانشگـاه های بـرتـر دنیــا
                            در رتبه بندی حوزه موضوعی شانگهای 2019

 نظــام رتبــه بنــدی شــانگهای یکــی از معتبرتریــن رتبــه بنــدی های 
جهانــی اســت کــه نتایــج آن توســط دانشــگاه شــانگهای ژیائوتنــگ 
ــروژه  ــک پ ــب ی ــدی در قال ــن رتبه بن ــود. ای ــی ش ــن منتشــر م چی
بــزرگ در کشـــور چیـــن بــرای اولیــن بــار در ژوئـــن ســال 2003 
ــورت  ــه ص ــد و ب ــر ش ــانگهای منتش ــگاه ش ــط دانش ــادی توس می

ســاالنه روزآمــد مــی شــود.
نظــام رتبــه بنــدی شــانگهای در ســال 2019 میــادی بــرای 
ــر دنیــا  ســومین ســال، رتبــه بنــدی موضوعــی دانشــگاه هــای برت
را منتشــر کــرده اســت. رتبــه بنــدی موضوعــی شــانگهای در ســال 
ــای  ــی شــامل حــوزه ه ــب 5 حــوزه کل 2019 در54 رشــته در قال
مهندســــی )22 رشتــه(، علـــوم پایه )8 رشتــه(، علــوم زیستــی 

)4 رشــته(، علــوم پزشــکی)6 رشــته( و علــوم اجتماعــی)14 رشــته( 
صــورت گرفتــه اســت.

تنهــا دانشــگاه هایــی مــی تواننــد در ایــن حــوزه هــا مــورد ارزیابــی 
قــرار گیرنــد کــه از حداقــل تعــداد تولیــدات علمــی در بــازه زمانــی 
ــد. ایــن  ــوده ان 2017-2013 در پایــگاه وب آو ســاینس برخــودار ب
حــد آســتانه در رشــته هــای مختلــف متفــاوت می باشــد. شــانگهای 
در ســال 2019 از 5 شــاخص بــه شــرح جــدول زیــر جهــت ارزیابــی 
و رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای برتــر دنیــا بهــره گرفتــه اســت. وزن 
ــر  ــر رشــته تغیی ــا ه ــا متناســب ب ــن شــاخص ه ــدام از ای ــر ک ه

مــی کنــد.

در لیســت اســامی، موسســات آموزشــی و دانشــگاه هــای کشــور در 
حــوزه هــای مختلــف در ایــن رتبــه بنــدی حضــور یافتــه انــد کــه به 
تفکیــک در ادامــه آمــده اســت. همانطــور کــه در جــدول مشــاهده 
ــک،  ــی، فیزی ــته ریاض ــه در 6 رش ــوم پای ــوزه عل ــود، در ح ــی ش م
شــیمی، زمیــن شناســی و جــوی و اکولــوژی و در حــوزه مهندســی 
ــی  ــته مهندس ــران در رش ــه ای ــد ک ــته ان ــور داش ــته حض 22رش
شــیمی بــا 20 دانشــگاه پرتعدادتریــن تعــداد دانشــگاه هــای ایــران 

در ایــن حــوزه موضوعــی بــه ثبــت رســیده اســت.
همچنیــن، در حــوزه علــوم زیســتی در چهــار رشــته موضوعی رتبــه بندی 
صــورت پذیرفتــه اســت کــه دانشــگاه هــای برتــر کشــور در 2 رشــته 
علــوم کشــاورزی و علــوم دامپزشــکی در جمــع برتریــن دانشــگاه هــای 

دنیــا قــرار گرفتــه انــد.

ــوم پزشــکی در  ــن، رتبــه بنــدی موضوعــی حــوزه عل ــر ای عــاوه ب
6 رشــته صــورت پذیرفتــه اســت کــه دانشــگاه هــای کشــور در 6 
ــوم  ــی، دندانپزشــکی و عل ــی، ســامت عموم ــته پزشــکی بالین رش
ــن دانشــگاه هــای  ــی، پرســتاری و داروســازی در جمــع برتری دهان

ــد.  دنیــا حضــور داشــته ان
ــه در 14  ــی ک ــوم اجتماع ــه عل ــی حیط ــدی موضوع ــه بن در رتب
رشــته صــورت پذیرفتــه اســت شــاهد حضــور دانشــگاه هــای برتــر 
ــع  ــه در جم ــتیم ک ــت هس ــاد و مدیری ــته اقتص ــور در دو رش کش
برتریــن دانشــگاه هــای دنیــا در جمــع 500 دانشــگاه برتــر در ایــن 

ــد. ــرار دارن حــوزه ق
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ــر  ــگاه های برت ــت دانش ــز، فهرس ــدی تایم ــگاه رتبه بن  پای
جــوان دنیــا بــا قدمتــی کمتــر از 50 ســال را  در ســال 2019 
منتشــر کــرد. ایــن پایــگاه کــه در ســال 2018،  اســامی 250 
دانشــگاه را منتشــر کــرده بــود،  در ســال 2019 ایــن تعــداد را 
بــه 351 دانشــگاه رســانده  و در واقــع ایــن هشــتمین فهرســت 
دانشــگاه های برتــر جــوان در دنیــا اســت کــه از ســال 2012 
ــدی  ــگاه رتبه بن ــط پای ــاالنه توس ــورت س ــه ص ــون ب ــا کن ت

تایمــز اعــام شــده اســت.
در بیــن 351 دانشــگاه کــه در ایــن رتبــه بنــدی حضــور دارند، 
ــوان و  ــای ج ــگاه ه ــران از دانش ــامی ای ــوری اس ــهم جمه س
برتــر دنیــا  13 دانشــگاه بــوده اســت. دانشــگاه هــای حاضــر در 
رتبــه بنــدی، دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی بابل)66(، دانشــگاه 
ــان )150-101(، دانشــگاه  ــان و دانشــگاه کاش ــی اصفه صنعت
صنعتــی شــیراز )200-151(، دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران 

ــی  ــهید مدن ــگاه ش ــدران )250-201(، دانش ــگاه مازن و دانش
آذربایجــان، دانشــگاه گیــان و  دانشــگاه زنجــان )251-300( 
و  دانشــگاه بیرجنــد، دانشــگاه شــهید باهنــر، دانشــگاه صنعتــی 

شــاهرود و دانشــگاه یــزد )301+( مــی باشــند. 
ــور در  ــای کش ــگاه ه ــاالنه دانش ــرد س ــر عملک ــدول زی در ج
رتبــه بنــدی دانشــگاه هــای جــوان تایمــز نمایــش داده شــده 

اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه دانشــگاه هــای بــزرگ کشــور همچون 
ــی  ــگاه صنعت ــران، دانش ــکی ته ــوم پزش ــران، عل ــگاه ته دانش
شــریف، دانشــگاه شــیراز و دیگــر دانشــگاه هایــی کــه در دیگــر 
رتبــه بنــدی هــای تایمــز حضــور داشــته انــد، دارای قدمتــی 
بیــش از 50 ســال هســتند و لــذا نمــی تواننــد در رتبــه بنــدی 

دانشــگاه هــای جــوان حضــور یابنــد.

نظام رتبه بندی تایمز فهرست 351 دانشگاه  برتر جوان با 
قدمتی زیر 50 سال را منتشر کرد 

حضور 13 دانشگاه جوان از ایران در این رتبه بندی

رتبه در سال ۲۰17رتبه در سال ۲۰18رتبه در سال ۲۰19نام دانشگاه

-6655دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

150-150101-150101-101دانشگاه صنعتی اصفهان

150-101دانشگاه کاشان

200-151دانشگاه صنعتی شیراز

250-201دانشگاه علوم پزشکی ایران

250-201دانشگاه مازندران

300-251دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

250-300201-251دانشگاه گیان

300-251دانشگاه زنجان

301+دانشگاه بیرجند

301+دانشگاه شهید باهنر

301+دانشگاه صنعتی شاهرود

200-301151+دانشگاه یزد
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30٪تأثیر- میانگین تعداد استنادها به ازای مقاالت منتشر شدهاستنادات٪30
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8

ــارات  ــه ام  در بیــن کشــورهای اســامی، دانشــگاه خلیف
ــی )38(، دانشــگاه الفیصــل عربســتان ســعودی )43(،  متحــده عرب
ــیروانی  ــی نوش ــگاه صنعت ــه )48(، دانش ــابانچی ترکی ــگاه س دانش
ــه هــای  ــه ترتیــب رتب ــه )70( ب ــل )66( و دانشــگاه کــوج ترکی باب

ــد. ــا  پنجــم را دارن اول ت
رتبــه بنــدی تایمــز یکــی از مشــهورترین نظــام هــای رتبــه بنــدی 
بیــن المللــی اســت کــه هــر ســاله دانشــگاه هــای برتــر دنیــا را 
بــر اســاس 13 شــاخص عملکــردی در قالــب 5 معیــار کلــی آموزش، 
پژوهــش، اســتنادات، درآمــد صنعتــی و وجهــه بیــن المللــی جهــت 
انجــام مقایســه هــای جامــع و متــوازن مــورد ارزیابــی و رتبــه بنــدی 

قــرار مــی دهــد.
در ارزیابــی دانشــگاه هــای جــوان، به شــاخص و شــهرت دانشــگاهی 
بــر اســاس نظــر ســنجی وزن کمتــری اختصــاص داده شــده اســت.  
ــی شــامل  ــه بنــدی تایمــز از ســه منبــع اطاعات همچنیــن در رتب

1- اطاعــات حاصــل از نظرســنجی هــا، 2- اطاعــات ارائــه شــده از 
ســوی دانشــگاه هــا و 3- اطاعــات پژوهشــی دانشــگاه هــا در پایگاه 
اســتنادی اســکوپوس جهــت محاســبه شــاخص هــا و نمــرات بهــره 

گرفتــه شــده اســت.
ــا  ــگ ب ــگ کن ــت هن ــم و صنع ــگاه عل ــز دانش ــال 2019 نی در س
غلبــه بــر مؤسســه پلــی تکنیــک فــدرال لــوزان ســوئیس کــه ســه 
ســال متوالــی رتبــه نخســت دانشــگاه هــای تــازه تاســیس دنیــا را 
ــز  ــی حائ ــال متوال ــن س ــرای دومی ــود داشــت، توانســت ب از آن خ
عنــوان برتریــن دانشــگاه جــوان دنیــا شــود. مؤسســه پلــی تکنیــک 
فــدرال لــوزان ســوئیس رتبــه دوم دنیــا و دانشــگاه صنعتــی نانیانــگ 
ســنگاپور رتبــه ســوم دنیــا را در ایــن فهرســت از آن خــود کــرده انــد. 
ایــن ترتیــب در ســال 2018 نیــز بــه همیــن صــورت بــوده اســت.
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ــز  ــاخه ی مرک ــیس ش ــکاری و تأس ــه ی هم ــم نام ــای تفاه امض
منطقــه ای اطــاع رســانی علــوم و فنــاوری در دانشــگاه بیرجنــد

ــی  ــای علم ــکاري ه ــی و هم ــط عموم ــزارش اداره رواب ــه گ  ب
ــاوری  ــوم و فن ــه ای اطــاع رســانی عل ــز منطق ــی مرک ــن الملل بی
ــکاری  ــه هم ــم نام ــاه تفاه ــنبه 24 تیرم )RICeST(، در روز دوش
میــان مرکــز منطقــه ای اطــاع رســانی علــوم و فنــاوری و 
ــر  ــه ای، دکت ــز منطق ــس مرک ــور رئی ــا حض ــد ب ــگاه بیرجن دانش
ــد  ــر احم ــد، دکت ــگاه بیرجن ــس دانش ــی و رئی ــواد دهقان محمدج
ــه همــراه اعضــای هیئــت رئیســه و مدیــران دانشــگاه  خامســان ب
امضــاء و بــه طــور رســمی شــاخه مرکــز منطقــه ای در کتابخانــه 
ــوان قطــب علمــی و آموزشــی  ــه عن ــد ب مرکــزی دانشــگاه بیرجن
ــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن موسســه آمــوزش  شــرق کشــور و ب

ــی تأســیس شــد. ــان جنوب ــتان خراس ــی اس عال
دهقانــی اظهــار داشــت: ایجــاد شــاخه مرکــز منطقــه ای در 
دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی کشــور یکــی از موثرتریــن 
راهکارهــا بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی بــه خصــوص در شــرایط 
تحریــم اســت زیــرا در ایــن صــورت امــکان تبــادل مــدارک علمــی     
ــل  ــف از قبی ــع علمــی مختل ــذاری مناب ــن و اشــتراک گ ــی مابی ف
کتــاب هــای تخصصــی، مقــاالت مختلــف علمــی منتشــر شــده در 
مجــات معتبــر و یــا همایــش هــای علمــی، گــزارش هــای فنــی و 
پژوهشــی، پایــان نامــه هــا و غیــره فراهــم آمــده و باعث صرفــه جویی 
در تأمیــن بودجــه و اعتبــار منابــع علمــی مــورد نیــاز دانشــگاه هــا 

خواهــد شــد.
وی افــزود: بــر اســاس تفاهــم نامــه همــکاری میــان مرکــز 
ــات مناســب  منطقــه ای و دانشــگاه بیرجنــد، ضمــن ایجــاد امکان
جهــت اســتقرار شــاخه مرکــز منطقــه ای، امــکان ارائــه خدمــات 
ــی، پژوهشــگران  ــت علم ــه اعضــای هیئ ــی ب ــانی علم اطــاع رس
ــت  ــدون محدودی ــگاه ب ــی دانش ــات تکمیل ــجویان تحصی و دانش
فراهــم شــده و دسترســی مســتقیم بــه منابــع علمــی پایــگاه هــای 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــه ای ایج ــز منطق ــی مرک اطاعات
ــع  ــل مناب ــن کام ــات و مت ــکان درج اطاع ــن اســاس، ام ــر همی ب
علمــی ماننــد: مقــاالت، مجــات، مجموعــه مقــاالت کنفرانــس هــا، 

ــی  ــه های ــان نام ــی و پای ــده ی طــرح هــای تحقیقات ــن و چکی مت
کــه در دانشــگاه بیرجنــد تولیــد و منتشــر گردیــده اســت جهــت 
نمایــه ســازی در پایــگاه هــای اطاعاتــی مرکــز منطقــه ای وجــود 
ــز  ــا و مراک ــگاه ه ــی دانش ــق تمام ــن طری ــت و از ای ــد داش خواه
پژوهشــی امــکان رؤیــت و بهــره بــرداری از ایــن منابــع علمــی را 

در آینــده خواهنــد داشــت. 
ــاوری براســاس  ــوم و فن ــه ای اطــاع رســانی عل ــز منطق مرک
ــوم جهــان و وزارت  ــان فرهنگســتان عل ــه همــکاری می تفاهــم نام
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ســال 1370 تأســیس شــده و هــدف 
اصلــی ایــن مرکــز تأمیــن مــدارک علمی مــورد نیــاز اعضــای هیئت 
علمــی، پژوهشــگران و دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه ها 

و موسســات پژوهشــی ایــران و کشــورهای منطقــه اســت. 
ــه  ــوان ب ــی ت ــه ای م ــز منطق ــم مرک ــای مه ــت ه ــه فعالی از جمل
ــه الکترونیکــی اطاعــات بیــن پژوهشــگران  ــراری نظــام مبادل برق
ایرانــی و کشــورهای منطقــه، تأســیس انــواع پایــگاه هــای 
ــی و  ــریات علم ــی، نش ــای پژوهش ــزارش ه ــار گ ــی، انتش اطاعات
ــت از پژوهــش هــای  ــر فارســی، حمای کتــاب هــای فارســی و غی
ــراری  ــوم و فنــاوری، برق داخلــی و منطقــه ای در حــوزه هــای عل
ــا بخــش هــای صنعتــی، خدماتــی و  ارتبــاط و همــکاری علمــی ب
آموزشــی بــرای شناســایی نیازهــا و تأمیــن اطاعــات مــورد نیــاز 

آنهــا اشــاره کــرد.
ــدرک  ــون م ــش از 8 میلی ــر دارای بی ــال حاض ــز در ح ــن مرک ای
علمــی در پایــگاه هــای اطاعاتــی مختلــف خــود از جملــه مقــاالت 
نشــریات و همایــش هــا، کتــاب هــا، گــزارش هــای طــرح هــای 
ــای  ــوزه ه ــه ح ــا در کلی ــه ه ــان نام ــردی و پای ــی کارب تحقیقات
ــی و مهندســی، پزشــکی،  ــانی، فن ــوم انس ــه عل ــی از جمل موضوع
ــی  ــی و انگلیس ــی، عرب ــای فارس ــان ه ــه زب ــاورزی و ... و ب کش
بــوده کــه بــه صــورت الکترونیکــی بــه صــورت IP-Base در 
اختیــار اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویان ایــن دانشــگاه قــرار 

می گیــرد.
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ــانی  ــه ای اطــاع رس ــز منطق ــر اســت، مرک ــایان ذک  ش
علــوم و فنــاوری بــه منظــور خدمــات رســانی بیشــتر بیــش از 35 
شــاخه را در دانشــگاه هــای مهــم کشــور و مراکــز علمــی از جملــه 
دانشــگاه هــای تهــران، صنعتــی شــریف، صنعتــی اصفهــان، گیــان، 
بوعلــی ســینا همــدان، شــهید باهنــر کرمــان، هرمــزگان، ارومیــه، 
ــوج،  ــور، یاس ــه ای کش ــی و حرف ــای فن ــگاه ه ــور، دانش ــام ن پی
صنعتــی ســهند تبریــز، جامعــه المصطفــی )ص( و ... تأســیس کــرده 
و بدیــن ترتیــب یــک شــبکه علمــی پیوســته میــان دانشــگاه هــا و 

مراکــز علمــی کشــور فراهــم شــده اســت. 
ــن شــاخه در ســایر کشــورهای  ــن مرکــز همچنیــن دارای چندی ای
منطقــه مــی باشــد کــه در چنــد ســال اخیــر بــا هــدف گســترش 
و ترویــج زبــان و ادبیــات فارســی، نســبت بــه تأســیس شــاخه بــه 
منظــور برقــراری دسترســی بــه پایــگاه و منابــع اطاعاتــی فارســی 
ــان فارســی اقــدام  خــود در ســایر دانشــگاه هــای دارای کرســی زب
ــل، تأســیس شــاخه در کشــور  ــاه قب ــد م کــرده اســت کــه در چن

آذربایجــان از جملــه آنهــا بــوده اســت.

برگزاری کارگاه جایگاه دانشگاه ها در
رتبه بندی های  ملی و بین المللی در

ISC دانشگاه بیرجند توسط

 بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و همــکاري هــای علمــی 
بیــن المللــی پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام )ISC(، کارگاه 
ــا نظــام هــای رتبــه بنــدی در ســطح ملــی و  یــک روزه آشــنایی ب
ــا حضــور رئیــس  بیــن المللــی روز دوشــنبه 24 تیــر مــاه 1398 ب
ــه بنــدی  ــر گــروه رتب ــوم جهــان اســام، مدی ــگاه اســتنادی عل پای
ISC و بــا شــرکت اعضــای هیئــت رئیســه، اعضــای شــورای 
ــف  ــای مختل ــش ه ــران بخ ــا، مدی ــکده ه ــای دانش ــگاه، رؤس دانش
و برخــی از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه بیرجنــد برگــزار شــد. 
ــر خامســان در  ــد دکت ــدای مراســم، رئیــس دانشــگاه بیرجن در ابت
خصــوص برنامــه هــای مختلــف مدیریــت دانشــگاه در حــوزه هــای 
مختلــف از جملــه توجــه بــه زیــر ســاخت هــای مهــم از قبیــل بــه روز 
ــای  ــگاه،  ارتق ــای دانش ــه ه ــش نام ــا و بخ ــه ه ــن نام ــردن آیی ک
ــی  ــای پژوهش ــدی ه ــن نیازمن ــات، تامی ــآوری اطاع ــطح  فن س
دانشــگاه، تغییــر و تحــول در شــبکه کتابخانــه ای، حمایــت از 
اســتعدادهای درخشــان،  برنامــه عملیاتــی در جهــت بیــن المللــی 

کــردن فعالیــت هــای مختلــف دانشــگاه و اهمیــت  ورود دانشــگاه در 
ــد.  ــه نمودن ــی را ارائ ــی مطالب ــن الملل ــدی هــای بی ــه بن رتب

در ادامــه، سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام برنامــه هــای 
ــه  ــی ب ــت بخش ــه کیفی ــگاه از جمل ــن پای ــف ای ــی مختل حمایت
ــه  ــیوه نام ــی درش ــری اساس ــده در ISC، بازنگ ــه ش ــریات نمای نش
ثبــت همایــش هــای علمــی و نمایــه ســازی آنهــا در ســامانه ثبــت 
ــی و رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا و مراکــز  همایــش هــا و نیــز ارزیاب
ــای  ــگاه ه ــی، دانش ــای مل ــگاه ه ــش دانش ــه بخ ــی در س پژوهش
ــریح  ــی ISC را تش ــدی جهان ــه بن ــز رتب ــامی و نی ــورهای اس کش

ــد. نمودن
ــوره  ــر منص ــدی دکت ــه بن ــروه رتب ــر گ ــط مدی ــن کارگاه توس ای
ــی در  ــینا صفای ــروه، س ــد گ ــناس ارش ــراه کارش ــه هم ــی ب صراط
ــزوم  ــان ل ــن بی ــد. در بخــش اول ضم ــه ش ــف ارائ دو بخــش مختل
توجــه بــه ماموریــت گرایــی دانشــگاه هــا در تدویــن شــاخص هــای 
ــای   ــا و شــاخص ه ــدی، روش شناســی، معیاره ــه بن رتب

10
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 رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا و مؤسســات پژوهشــی کشــور 
ــاط  ــه و نق ــام ارائ ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــاس پای ــر اس ب
ضعــف و قــوت دانشــگاه بیرجنــد در هــر معیــار و شــاخص بــه صورت 

مقایســه ای مشــخص شــد.
ــراز  ــای ت ــگاه ه ــا دانش ــط ب ــث مرتب ــی مباح ــش دوم، برخ در بخ
جهانــی و شــاخص هــای مختلــف نظــام بنــدی هــای بیــن المللــی 
ــان  ــدن و ... بی ــانگهای، الی ــز، ش ــدی تایم ــه بن ــد رتب ــر مانن معتب
ــای  ــگاه ه ــت دانش ــه وضعی ــن کارگاه ارائ ــن، در ای ــد. همچنی ش
کشــور در رتبــه بنــدی هــای بیــن المللــی و حضــور 29 دانشــگاه 
کشــور در رتبــه بنــدی تایمــز و نیــز 26 دانشــگاه کشــور در مجمــوع 
دانشــگاه هــای برتــر دنیــا در رتبــه بنــدی الیــدن مــورد تجزیــه و 

ــرار گرفــت. تحلیــل ق
دهقانــی گفــت: از آنجــا کــه افزایــش اثرگــذاری یــا کیفیــت 
تحقیقــات یکــی از مســایل مهــم بــرای دانشــگاه هــا و موسســه هــای 
تحقیقاتــی در جهــان محســوب مــی شــود، در ایــن سلســله کارگاه هــا، 
ــف  ــاد مختل ــی در ابع ــذاری علم ــطح اثرگ ــای س ــای ارتق راهکاره
فناورانــه، نوآورانــه، اجتماعــی، اقتصــادی و دانشــگاهی ارائــه می شــود.

سرپرســت ISC بیــان داشــت: مــوارد یــاد شــده بــه طــور مســتقیم 
بــر رتبــه دانشــگاه در نظــام هــای رتبــه بنــدی و همچنیــن جایــگاه 
دانشــگاه در عرصــه هــای بیــن المللــی اثــر مــی گــذارد. در حــال 

ــزان  ــنجش می ــرای س ــا ب ــاخص ه ــن ش ــی از مهمتری ــر برخ حاض
اثرگــذاری یــا مرجعیــت علمــی، میــزان همــکاری هــای بیــن المللی 
ــوآوری و  ــج پژوهــش در عرصــه ن ــه کارگیــری نتای دانشــگاه هــا، ب
فنــآوری و نیــز اســتفاده بیشــتر از تولیــدات علمــی پژوهشــگران 

بــه صــورت اســتناد بــه تولیــدات آنهــا در دنیاســت.
در ادامــه اعضــای حاضــر در جلســه ضمــن تبــادل نظــر، ســؤاالت 
خــود را در خصــوص معیارهــا و شــاخص هــای رتبــه بنــدی پایــگاه 
اســتنادی علــوم جهــان اســام مطــرح کردنــد کــه مدرســین کارگاه 

بــه پاســخ گویــی و ارائــه توضیحــات الزم پرداختنــد.
برگــزاری ایــن کارگاه هــا کــه بــا درخواســت دانشــگاه هــا صــورت 
مــی گیــرد در راســتای کمــک بــه ارتقــای ســطح اثرگــذاری علمــی 
دانشــگاه و بــا برنامــه ریــزی قبلــی توســط  پایــگاه اســتنادی علــوم 

جهــان اســام صــورت مــی گیــرد.
در پایــان ایــن کارگاه، جلســه حضــوری بــا اعضــای هیئــت رئیســه 
ــا  دانشــگاه بیرجنــد صــورت گرفــت و راهکارهــای ایجــاد ارتبــاط ب
ــاوری )RICeST( و  ــوم و فن ــانی عل ــاع رس ــه ای اط ــز منطق مرک
پایــگاه اســتنادي علــوم جهــان اســام بــه منظــور حمایت همــه جانبه 
ــرای ایــن کار در  از دانشــگاه مــورد بررســی و برنامــه ریــزی الزم ب

دســتور کار آنهــا قــرار گرفــت.

ــان در  ــی عم ــوزش عال ــارکت وزارت آم ــی مش ــام آمادگ اع
برگــزاری سلســله کارگاه هــای ارتقــای اثــر بخشــی تولیــد علــم 

ــی  ــن الملل ــطح بی ــان در س ــای عم ــگاه ه ــگاه دانش و جای
 در دیــدار سرپرســت پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام بــا 
وزیــر آمــوزش عالــی عمــان، آمادگــی وزارت آمــوزش عالــی عمــان 
بــرای مشــارکت در برگــزاری سلســله کارگاه هــای ارتقــای اثربخشــی 
ــی  ــطح بین الملل ــان در س ــگاه های عم ــگاه دانش ــم و جای ــد عل تولی

اعــام شــد. 
بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و همــکاري هــای علمــی بیــن المللــی 
ــر محمدجــواد  ــان اســام )ISC(، دکت ــوم جه ــگاه اســتنادی عل پای
ــزاری   ــال برگ ــه دنب ــت: ب ــت ISC گف ــی سرپرس دهقان
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 اولیــن نشســت کمیتــه اجرایــی پایــگاه اســتنادی 
علــوم جهــان اســام در خــرداد مــاه ســال جــاری در ایــران- 
ــورهای  ــف کش ــق مختل ــدگان مناط ــور نماین ــیراز و حض ش
اســامی در ایــن نشســت، برنامــه ریــزی در جهــت مشــارکت 
بیشــتر کلیــه کشــورهای اســامی در راســتای تعامــل و 
ــت  ــرای تقوی ــامی ب ــورهای اس ــوم کش ــکاری وزرای عل هم
ــان  ــگران جه ــا و پژوهش ــگاه ه ــان دانش ــی می ــبکه علم ش
ــی  ــای عملیات ــه ه ــاز و برنام ــت ISC  آغ ــا محوری ــام  ب اس

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــن کار در نظ ــرای ای ب
 ISC دهقانــی اظهــار داشــت: از آنجــا کــه در کمیتــه اجرایــی
کشــور عمــان بــه عنــوان نماینــده کشــورهای عربــی حضــور 
ــا  ــا ب ــه ه ــن برنام ــرای ای ــی اج ــه و هماهنگ ــزوم توج دارد، ل
ــن  ــه ای ــت. ب ــر اس ــاب ناپذی ــری اجتن ــو ام ــورهای عض کش
ــوم  ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای ــنبه سرپرس ــور در روز یکش منظ
ــقط  ــی در مس ــوزش عال ــل وزارت آم ــام در مح ــان اس جه
حضــور یافتــه و  بــا وزیــر آمــوزش عالــی خانــم دکتــر راویــه 
دیــدار   )Rawya Saud Al Busaidi( االبوســعیدی  ســعود 
داشــته و گزارشــی از ماموریــت،  نقــش و حــوزه هــای فعالیــت های 

ــد.  ــه نمودن ــتنادی ISC   ارائ ــگاه اس پای
 )Amer Ali Al-Rawas( در ایــن نشســت  دکتــر عامــر علــی ال راواس
ــر،  ــوس و مشــاور وزی ــاون آموزشــی دانشــگاه ســلطان قاب مع
خانــم دکتــر فاتــن هانــی )Faten Hani( رئیــس پــروژه 
ــران در عمــان   دانشــگاه عمــان، ســفیر جمهــوری اســامی ای
آقــای حجــت االســام نــوری شــاهرودی، دکتــر علویــان مهــر 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــیراز و دکتــر اکبــر رهیــده مدیــر 
ــور  ــگاه حض ــن دانش ــی ای ــن الملل ــای بی ــکاری ه ــر هم دفت

داشــتند. 
ــران در  ــوری اســامی ای ــدار ســفیر جمه ــن دی ــدای ای در ابت
عمــان، حــاج آقــا نــوری بــا توجه بــه جایــگاه علمــی جمهوری 
اســامی ایــران نســبت به پتانســیل بســیار بــاالی همــکاری در 
ــه  ــی ارائ ــور مطالب ــن دو کش ــگاهی بی ــی و دانش ــطح علم س
ــه منــدی دانشــگاه هــا و  نمــود. همچنیــن در خصــوص عاق
مراکــز پژوهشــی هــر دو کشــور نســبت بــه اســتفاده از ظرفیت 
بــاالی علمــی ایــران در حــوزه هــای مختلــف علمــی از جملــه 
ــرد.  ــد ک ــن تاکی ــای نوی ــآوری ه ــی و فن ــکی، مهندس پزش
دکتــر علویــان مهــر رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــیراز نســبت 
بــه معرفــی توانمنــدی هــای ایــن دانشــگاه بــه عنــوان تنهــا 
دانشــگاه صنعتــی در منطقــه جنــوب ایــران مطالبــی ارائــه و 
در مــورد پیگیــری برگــزاری دوره هــای مشــترک دانشــگاهی 
در تمامــی حــوزه هــای فنــی و مهندســی و بــه خصــوص تاکیــد 
ــگان  ــش آموخت ــی و اشــتغال دان ــر دوره هــای آمــوزش مهارت ب

نکاتــی ارائــه نمودنــد. 

ــر  ــم دکت ــان خان ــی عم ــوزش عال ــر آم ــزود: وزی ــی اف دهقان
راویــا ســعود در خصــوص برنامــه هــای کلــی نظــام آمــوزش 
عالــی کشــور عمــان بــه مطالبــی همچــون توجــه به دانشــگاه، 
نیازهــای صنعــت و پژوهــش کــه از مهمتریــن آنهاســت اشــاره 

کــرد.
ــهرک  ــاد ش ــع ایج ــرح جام ــوص  ط ــتا، در خص ــن راس در ای
دانشــگاهی و علمــی در عمــان و نیــز شــهر ســامت و طــب 
و فراهــم آوردن کلیــه امکانــات مــورد نیــاز در آن بحــث شــد. 
قطعــا در ایــن پــروژه بــزرگ ضــرورت توجــه بــه ســرمایه گــذار 
ــت،  ــای دول ــک ه ــر کم ــاوه ب ــف ع ــای مختل ــش ه در بخ

مــورد نظــر مــی باشــد. 
در ادامــه، وی اولویــت هــای آمــوزش عالــی کشــور در حــوزه هــای 
فنــآوری اطاعــات، معــدن، صنایــع تبدیلی، توریســم، شــیات 
ــمرد و  ــاک را برش ــرژی پ ــتیک و ان ــی و لجس ــرورش ماه و پ
عــدم بکارگیــری دانــش آموختگان در صنایــع را یکــی از چالش های 
ــد و  ــتا، تاکی ــن راس ــرد. در همی ــام ب ــی ن ــوزش عال ــی آم فعل
توجــه بــه آمــوزش عالــی بــر مبنــای آمــوزش هــای مهارتــی 
بــرای تامیــن نیروهــای متخصــص مــورد نیــاز صنعــت و بــازار 

مطــرح شــد.
ــگاه  ــکاری پای ــل و هم ــت: پیشــنهاد تعام سرپرســت ISC گف
ــی  ــه علم ــاء رتب ــرای ارتق ــام ب ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس
دانشــگاه هــا و مراکــز پژوهشــی عمــان در ســطح منطقــه ای 
ــته  ــان برجس ــمندان و محقق ــی اندیش ــی، معرف ــن الملل و بی
ــای  ــزاری کارگاه ه ــی و برگ ــن الملل ــه بی ــه جامع ــی ب عمان
ــرای  ــی ب ــم شناس ــنجی و عل ــم س ــی عل ــی و تحقیقات آموزش
همــه ســطوح دانشــگاهی مطــرح شــد. بــا توجــه بــه اقدامــات 
ــل  ــن المل ــط بی ــر روب ــط مدی ــه توس ــی ک ــین، گزارش پیش
وزارت دکتــر احمــد خمیــس القطیطــی ارائــه و آمادگــی 
ــم(  ــگاه مه ــی 9 دانش ــدود 8 ال ــا) ح ــگاه ه ــدادی از دانش تع
ــرای  ــی ب ــگاه مل ــوس و دانش ــلطان قاب ــگاه س ــه دانش از جمل
ــش و  ــی پژوه ــر بخش ــش اث ــی و افزای ــزاری کارگاه ارزیاب برگ
ــی دانشــگاه هــای عمــان توســط  ــگاه بیــن الملل ارتقــای جای
ــت وزارت  ــا محوری ــام ب ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس پای

ــود.  ــام نم ــی را اع ــوزش عال آم
ــس  ــام و رئی ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــت پای سرپرس
دانشــگاه صنعتــی شــیراز جهــت بازدیــد وزیــر آمــوزش عالــی 
کشــور عمــان از پایــگاه ISC و دانشــگاه صنعتــی شــیراز 
ــات  ــالن و امکان ــان از س ــد. در پای ــل آوردن ــه عم ــوت ب دع
ــد و  ــل آم ــه عم ــد ب ــی بازدی ــوزش عال ــود در وزارت آم موج
قــرار شــد ضمــن تشــکیل کارگــروه مشــترک برنامــه ریــزی 

ــرد. ــورت گی ــه کارص ــرای ادام الزم ب

12
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 بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و همــکاري هــای علمــی 
بیــن المللــی پایــگاه اســتنادی علوم جهــان اســام، کارگاه یــک روزه 
آشــنایی بــا نظــام هــای رتبــه بنــدی در ســطح ملــی و بین المللــی روز 
ســه شــنبه یازدهــم تیــر مــاه 1398 بــا حضــور دکتــر منصــوره 
صراطــی، مدیــر گــروه رتبــه بندی پایــگاه اســتنادی علــوم جهان 
اســام و آقــای ســینا صفایــی، کارشــناس گــروه رتبــه بنــدی و 
بــه درخواســت معاونــت پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه دامغــان در 

ســالن کنفرانــس ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.
ــریح  ــه تش ــن کارگاه، ب ــدرس ای ــوان م ــه عن ــی ب ــر صراط دکت
شــاخص هــا و معیارهــای رتبــه بنــدی دانشــگاه هــا و مؤسســات 
ــام  ــان اس ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــاس پای ــر اس ــی ب پژوهش

ــت. پرداخ

ــراز  ــای ت ــروزه بحــث دانشــگاه ه ــرد: ام ــان ک ــن بی وی همچنی
جهانــی بســیار مطــرح اســت و تعاریــف زیــادی از دانشــگاه تــراز 
جهانــی مــی شــود امــا نکتــه مهــم در همــه ایــن تعاریــف ایــن 
ــر  ــدی معتب ــه بن ــای رتب ــام ه ــا در نظ ــگاه ه ــه دانش ــت ک اس
ــن  ــد. همچنی ــه دســت آورن ــی را ب ــل قبول ــگاه قاب ــد جای بتوانن
شــاخص هــای رتبــه بنــدی در ســطح بیــن المللــی مانند رتبــه بندی 

تایمــز، شــانگهای، الیــدن و ... نیــز بیــان شــد.
ــن نشســت ضمــن تبــادل نظــر، ســؤاالت  اعضــای حاضــر در ای
خــود را در خصــوص معیارهــا و شــاخص هــای رتبه بنــدی پایگاه 
ــین  ــه مدرس ــد ک ــرح کردن ــام مط ــان اس ــوم جه ــتنادی عل اس

ــد. ــه توضیحــات الزم پرداختن ــی و ارائ ــه پاســخ گوی کارگاه ب

ــه  ــات نمای ــر مج ــب تاثی ــردن ضری ــه روز ک ــور ب ــه منظ  ب
شــده در ISC  در ســال 1396 ) 2017( الزم اســت  آرشــیو 
ــل  ــال 1396 تکمی ــان س ــا پای ــگاه داده ISC ت ــات در پای مج
ــه  ــی شــود ک ــرم تقاضــا م ــردد. از ناشــران و ســردبیران محت گ
حداکثــر تــا پایــان شــهریور مــاه 98 نســبت بــه  تکمیــل آرشــیو 
ــد. برخــی  ــدام نماین ــه اق ــامانه مربوط ــذاری در س ــه و بارگ مجل
نــکات ضــروری در ایــن خصــوص بــه شــرح زیــر ارائــه می شــود:

* محاســبه ضریــب تاثیــر مجلــه تنهــا در صــورت تکمیــل بــودن 
آرشــیو مجلــه در ISC امــکان پذیــر اســت. 

* بــرای  مشــاهده آرشــیو مجلــه بــه فهرســت مندرجات فارســی 
بــه آدرس:  https://ecc.isc.gov.ir مراجعه شــود.

ــریات  ــات نش ــان تر اطاع ــریع تر و آس ــال س ــور ارس ــه منظ * ب

ــه  ــات ب ــات مج ــریع اطاع ــذاری س ــامانه بارگ ــه )ISC( از س ب
ــود. ــتفاده ش آدرس: https://xml.isc.gov.ir  اس

ــتقیم  ــال مس ــکان ارس ــرویس ISC ام ــتفاده از وب س ــا اس * ب
اطاعــات از وب ســایت نشــریه بــه پایــگاه ISC بــا یــک کلیــک 

فراهــم اســت. 
* آدرس اینســتاگرام پایــگاه اســتنادی )ISC( عبــارت اســت از :  

isc_citation_center

گروه تجزیه و تحلیل منابع 
)ISC(پایگاه استنادی علوم جهان اسام

ــی  ــطح مل ــدی در س ــای رتبه بن ــام ه ــا نظ ــنایی ب کارگاه آش
و بیــن المللــی در دانشــگاه دامغــان برگــزار شــد

ــب  ــردن  ضری ــه روز ک ــوص ب ــم در خص ــه مه اطاعی
ISC ــده در ــه ش ــات نمای ــر )IF( مج تاثی
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جایگاه علمی جمهوری اسامی ایران در سطح بین  المللی
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)۲۰1۴-۲۰18( )ISI( نمودار 1. روند تولید علم جمهوری اسامی ایران در جهان
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)۲۰1۴-۲۰18( )ESI( نمودار ۲. روند تولید مقاالت برتر جمهوری اسامی ایران در جهان

1 . داده  های مندرج در این گزارش در31  تیر  1398 به روز ر سانی شده است.
2. داده های مربوط به بخش استنادات از پایگاه InCite استخراج شده است.

3.  در این ردیف فراوانی تجمعی مقاالت برتر از ابتدا تا سال مورد نظر محاسبه شده  است. اما در ردیف باال تعداد مقاالت برتر هر سال درج شده است.
4. داده های مربوط به بخش استنادات از پایگاه InCite استخراج شده است.

 در ســامانه جامــع ثبــت و اطــاع رســانی همایــش هــای معتبــر 
علمــی، ثبــت و نمایــه کــردن همایــش هــای معتبــر علمــی مطابــق 
بــا شــیوه نامــه مربوطــه و بــر اســاس فرآینــد معیــن انجام مــی گیــرد. این 
ســامانه پایگاهــی بــرای نمایــه کــردن همایــش هــای معتبــر علمــی، 
مدیریــت متمرکــز اطاعــات همایــش هــا بــا اطــاع رســانی ســریع 
و جامــع در خصــوص زمــان و عنــوان همایــش هــا بــه پژوهشــگران 
حــوزه هــای گوناگــون مــی باشــد. ســازماندهی برونــداد همایــش هــا 

بــا تقویــت چرخــه مدیریــت دانــش در کشــور و ارتقــا ســطح کیفــی 
و اثربخشــی همایــش هــا از جملــه اهــداف مهــم این ســامانه می باشــد. 
ــات و لیســت کامــل  ــه اطاع ــکان دسترســی ب ــن، ام ــر ای عــاوه ب
عنــوان همایــش هــای معتبــر برگــزار شــده و در حــال برگــزاری در 
حــوزه هــای موضوعــی مختلــف و اطــاع رســانی در مــورد همایــش های 

نامعتبــر و فاقــد مجــوز را فراهــم مــی کنــد.   

ثبت برگزاري همایش ها در پایگاه استنادی
 )ISC( علوم جهان اسام

تاریخ برگزارینام دانشگاهعنوان همایش

1398/06/09دانشگاه تهراننخستین کنگره ملی بیماری شناسی گیاهی ایران

1398/06/09دانشگاه سمناندوازدهمین سمینار ملی احتمال و فرآیندهای تصادفی

1398/06/12دانشگاه اراکنهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران

1398/06/13دانشگاه فردوسی مشهدپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها

1398/06/26دانشگاه صنعتی قوچانششمین کنفرانس ملی زئولیت ایران

1398/06/30دانشگاه تهراناولین همایش ملی فرصت ها،چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق 1418

1398/06/31دانشگاه مازندراندومین همایش بین المللی غدیر و حکمرانی شایسته

1398/06/31دانشگاه شیرازپنجاهمین کنفرانس ملی ریاضی کشور
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 جامعــه ســندھ کــے انســٹیٹیوٹ آف انفارمیشــن اینــڈ کمیونیکیشــن ٹیکناالجــی کــے پروفیســر اور اســامک ورلــڈ ســائنس سائٹیشــن ســینٹر 
)آئــی ایــس ســی( کــے ایگزیکیوٹــو کاؤنســل کــے رکــن ڈاکٹــر اظہــر علــی شــاہ اور وفاقــی وزیــر برائــے ســائنس و ٹیکناالجــی چودھــری فــواد 
حســین کــے درمیــان اســام آبــاد میــں ماقــات ہوئــی، جــس میــں اســام آبــاد میــں آئــی ایــس ســی ســینٹر کــے قیــام، تحقیقــی جرنــل و یونیورســٹی 
کــی رینکنــگ میــں آئــی ایــس ســی ورکشــاپ کــے انعقــاد کــے اســم کــو شــامل کرنــے ســمیت ســائنس و ٹیکناالجــی کــے بــارے میــں خیــاالت 
کا تبــادلہ کیــا گیــا۔ ماقــات کــے جــاری کــردہ منٹــس کــے مطابــق پروفیســر ڈاکٹــر اظہــر علــی شــاہ نــے وفاقــی وزیــر چودھــری فــواد حســین 
ســے ماقــات کــے دوران اســام آبــاد میــں آئــی ایــس ســی کــے قیــام کــی تجویــز تحریــری طــور پــر پیــش کــی، جــس میــں ایــران کــے شہــر 
شــیراز میــں 11 جــون 2019ءپــر اســامی ممالــک کــی جامعــات کــے نمائنــدوں کــے درمیــان ہونــے والــے اجــاس میــں طئــے پانــے والــی 
سفارشــات بھــی شــامل کــی گئــی۔ جــس کــے تحــت اســامک ورلــڈ ســائنس سائٹیشــن ســینٹر کــے قیــام کــی تجویــز دی گئــی۔ ماقــات میــں طئــے 
پایــا کــے پہلــے مرحلــے میــں پاکســتان ســائنس فاؤنڈیشــن عمــارت قائــم کــری گــی۔ ماقــات میــں ڈاکٹــر اظہــر علــی شــاہ کــی اس تجویــز کــو 
بھــی منظــور کیــا گیــا جــس میــں انہــوں نــے کہــا کہ تحقیقــی جرنــل و جامــعہ کــی رینکنــگ میــں آئــی ایــس ســی ســے منســلک ورکشــاپس 
کــے انعقــاد کــو بھــی شــامل کیــا جائــے۔اس ضمــن میــں پاکســتان ســائنس فاؤنڈیشــن کــے ڈائریکٹــر انٹرنیشــنل لنکیجــز ڈاکٹــر احســن فیــروز 

ســے مــدد لــی جــا ســکے گــی۔

 جامعہ سندھ کے پروفیسر و آئی ایس سی رکن ڈاکٹر
 اظہر علی شاہ کی وفاقی وزیر فواد چودھری سے
 مالقات: اسالمک ورلڈ سائنس سینٹر کے قیام اور

 ورکشاپ کے انقاد کو جرنل و جامعہ رینکنگ میں شامل
کرنے کا فیصلہ
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 The President of Sindh Science Society and Professor at Ins titute of Information and Communication Technology 
(IICT), Sindh University, Prof Dr. Azhar Ali Shah represented Pakis tan in Iran hos ted firs t Islamic World Science Citation 
Center )ISC( meeting of the executive committee )EC( members
HYDERABAD, )UrduPoint / Pakis tan Point News - 26th Jun, 2019(: The President of Sindh Science Society and 
Professor at Ins titute of Information and Communication Technology )IICT(, Sindh University, Prof Dr. Azhar Ali Shah 
represented Pakis tan in Iran hosted first Islamic World Science Citation Center (ISC) meeting of the executive committee 
)EC( members. 
According to a press release issued here on Wednesday, the 3-day meeting of ISE executive council was held in Shiraz 
city of Iran where a number of representatives from different Organizations of Islamic World (OIC) countries attended. 
Dr Shah was nominated by the Federal Minis try of Science and Technology on recommendations of the SU’s Vice 
Chancellor Prof Dr. Fateh Muhammad Burfat. 
Addressing the moot, Shah lauded the services of ISC for holding the productive meeting. 
He talked about the performance of universities in Pakis tan and their global ranking.
Dr. Shah touched upon the budgetary provisions, number of national and international s tudents s tudying as well as faculty 
members, governance mechanism, scientific achievements, ranking methods and quality assurance of the Pakis tani varsities. 
“The ranking of Islamic world’s universities in universal ranking sys tems including ISC World Universities Rankings 
need to be improved”, he suggested. 
He said the ISC was es tablished to promote technical and scientific cooperation among Muslim scientis ts especially in 
making scientific publications accessible throughout the Islamic world. 
“Besides promoting academic and scientific cooperation among Islamic countries, the ISC also fos ters cooperation 
between the Islamic world and other counties as well,” said Dr. Shah.

Sindh University’s Prof Azhar Shah
Represents Pakis tan in Firs t ISC Meeting

4

 ISC’nin katkı sunmaya yönelik hedefleri bulunduğunu 
belirtti.
Bilimsel ve akademik alanda işbirliği, ortak normlar oluşturulması 
gibi konuların ele alındığı toplantı öncesinde, yönetim kurulu 
üyeleri, İran’ın 1946 yılında kurulmuş en eski tıp okulu olan Şiraz 
Tıp Bilimleri Akademisi’ne ve Şiraz Teknoloji Üniversitesine de 
ziyaret gerçekleştirdiler.
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 Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü 
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İran’ın Şiraz kentinde 
gerçekleştirilen İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezinin 
ilk Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. 
İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezinin ilk Yönetim 
Kurulu Toplantısı Malezya, Nijerya ve Pakistan’dan 
İslam Dünyası Atıf Merkezi Yönetim Kurulu üyelerinin 
katılımıyla İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi Başkanı 
Dr. Muhammed Cevad Dehghani’nin başkanlığında 
11 Haziran’da İran’ın Şiraz kentinde gerçekleştirildi. 
Toplantıya ülkemizi temsilen İslam Dünyası Bilim 
Atıf Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan rektörümüz 
Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu katıldı. ISC ve faaliyetleri 
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Döğeroğlu, 2008 
yılında kurulan İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi’nin (ISC), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslami Eğitim, Bilim ve 
Kültür Organizasyonu (ISESCO) ile sıkı işbirliği ve iletişimi olan bir kuruluş olduğunu, 2018 yılında yenilenme ve 
yeniden yapılanma faaliyetleri içine girdiğini ifade etti. ISC’nin, asıl işlevinin İslam ülkelerinde bilim ve teknolojinin 
niteliğinin ve niceliğinin arttırılması, akran öğrenmesine ilişkin ortamın oluşturulması, niteliği yüksek araştırmaların ve 
dergilerin sayısının arttırılması olduğunu sözlerine ekledi. İslam ülkeleri arasında bilim alanında işbirlikleri, 
bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin arttırılmasına ilişkin çalışmalar, ISESCO üyesi ülkelerde araştırma, 
bilim ve teknolojinin ilerletilmesi konusunda ISC’nin katkı sunmaya yönelik hedefleri bulunduğunu belirtti.

Rektör Döğeroğlu İran’da

Rektör Döğeroğlu İslam Bilim
Atıf Merkezi toplantısına katıldı

 Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İran’ın Şiraz kentinde gerçekleştirilen 
İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezinin ilk Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İran’ın Şiraz kentinde gerçekleştirilen 
İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezinin ilk Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.
İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezinin ilk Yönetim Kurulu Toplantısı Malezya, Nijerya ve Pakistan’dan İslam 
Dünyası Atıf Merkezi Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi Başkanı Dr. 
Muhammed Cevad Dehghani’nin başkanlığında 11 Haziran’da İran’ın Şiraz kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya 
ülkemizi temsilen İslam Dünyası Bilim Atıf Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan rektörümüz Prof. Dr. Tuncay 
Döğeroğlu katıldı. ISC ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Döğeroğlu, 2008 yılında kurulan İslam 
Dünyası Bilim Atıf Merkezi’nin (ISC), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) 
ile sıkı işbirliği ve iletişimi olan bir kuruluş olduğunu, 2018 yılında yenilenme ve yeniden yapılanma faaliyetleri içine girdiğini 
ifade etti. ISC’nin, asıl işlevinin İslam ülkelerinde bilim ve teknolojinin niteliğinin ve niceliğinin arttırılması, akran öğrenmesine 
ilişkin ortamın oluşturulması, niteliği yüksek araştırmaların ve dergilerin sayısının arttırılması olduğunu sözlerine 
ekledi. İslam ülkeleri arasında bilim alanında işbirlikleri, bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin arttırılmasına 
ilişkin çalışmalar, ISESCO üyesi ülkelerde araştırma, bilim ve teknolojinin ilerletilmesi konusunda       
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 of the Nigerian Economic summit group )NESG(.
Concluding his thoughts, he s tressed the need for advocacy and publicity on the work of ISC in order to bols ter 
the achievement of the mandates of ISC and increase the visibility, discoverability and citation of the scientific 
publications of many more universities in the OIC countries.
Other ISC Executive Committee members made presentations on the higher education sys tems in their respective 
countries as well as on s trategies for enhancing scientometrics.
Earlier there was a welcome remark by the President of ISC, Dr. Mohammad Javad Dehghani as well as context 
setting and ISC video by Director, Office for International scientific co-operation of Iran, Dr. Mohammad Reza 
Falahati Fumani.
Also other ISC officials made presentations including those of the Head, ISC Department of Analysis of 
Resources, Mr. Hayat Davoodi, who spoke on “An Overview of ISC Journals, Products and Services”; ISC 
Vice-President for Research and Technology Affairs, Professor Mansour Haghighat, whose presentation was 
titled “An Introduction to ISC World University Rankings Sys tem”.
A major highlight of the meeting was the presentation of an outline of ISC’s Executive Committee members 
lis t of duties which, among others, requires members to: adopt policies and take s teps to increase the number 
of high ranking scientific journals of their relevant region to be indexed in ISC; make preparations for holding 
of video conference meetings between the directing bodies of ISC and OIC universities as an initiative to accelerate 
cooperation between the two parties; facilitate exchange of information and news between ISC and OIC 
universities (publication of news in universities websites and the media); produce reports on current needs and 
s tatus of OIC universities (in terms of scientometric issues) and submit them to ISC as a means of upgrading 
current services or introducing new services in ISC to the benefit of the OIC region.
Others include making preparations for holding of workshops by ISC on journal/university ranking and other 
scientometric issues either in Iran or in other OIC countries; introducing potential researchers on scientometrics 
to ISC to contribute and participate in joint research ventures; propose joint research projects between ISC 
and OIC universities on scientometrics; publication of research, scientific and technological potential of ISC 
among OIC universities with the objective to come up with MoUs between the two parties; circulating ISC’s 
letters, reports, catalogues, brochures, etc. among OIC universities through email, etc.; facilitating exchange of 
links (to their websites) between ISC and OIC universities; monitoring and activation of MoUs already signed 
between ISC and other OIC universities to the benefit of both parties; helping to establish ISC regional offices 
in their relevant region; and attending EC members’ annual meetings.
In the course of the meeting, the following recommendations emerged:
• ISC should introduce a new platform for enhancing highly ranked scientific journals, using own rules, based 
on religion, culture and population-needs beyond universally accepted ranking indicators of the wes tern world.
• A regional collaboration to es tablish journals that will publish important and relevant works that need to be 
disseminated to people especially in the OIC region.
• Introduction of new service by developing a directory about OIC top universities, research areas and research 
experts that can be used by foreign s tudents to find the bes t universities to s tudy in the OIC and also a networking 
platform for academics from OIC that need to undergo research collaboration.
• Analyze and sugges t suitable methods to make OIC universities really useful for national development.
• Review and develop curriculum of universities in the OIC to target relevance and the needs of member 
nations.
• Preparation of model s trategic plan for universities based on ISC ranking parameters to help universities 
improve national and international ranking: and
• Provision of incentives and awards for bes t performing OIC universities to encourage healthy competition 
and spur enthusiasm in the academic community.
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 The National Universities Commission 
)NUC(, represented Nigeria and the African 
Region, at the Executive Committee meeting 
of Islamic World Science Citation Center 
)ISC( held in Shiraz, Islamic Republic of 
Iran, on Tuesday, 11th June, 2019.
The NUC Deputy Executive Secretary 
)DES(  Dr. Suleiman Ramon-Yusuf, who 
attended the meeting on behalf of the 
nation as an executive member, also had 
representatives from different Organization 
of Islamic Cooperation (OIC) regions, which discussed pertinent issues including: member countries’ acceleration 
of scientific publications indexation; assessment of research performance of scientis ts, universities, ins titutions 
and scientific journals of Islamic countries; provision of support for enhancing the quality of research; and 
es tablishing an efficient scientific network in the Islamic world.
ISC, the Islamic world’s leading source of scholarly research data was set-up to eliminate the bias facing scholarly 
publications from non-English speaking countries and those published in native languages.
Its es tablishment was based on the ratification of the Supreme Council of Cultural Revolution in April, 2008 
by the Minis try of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran. The ISC was also 
approved by the Islamic Conference of the Minis ters of Higher Education and Scientific Research (ICMHESR) 
at a meeting held by ISESCO in 2008 in Baku, capital of Azerbaijan.
Membership of the ISC Executive Committee was drawn from five countries and they represented their countries’ 
Minis try of Higher Education and their region.  The membership and their countries representatives include 
Dr. Suleiman Ramon-Yusuf (Nigeria); Professor Tuncay Dogeroglu (Turkey); Professor Asma Ismail (Malaysia) 
and Professor Azhar Ali Shah )Pakis tan(.
Presenting a paper titled “Higher Education in Nigeria and Strategies to Improve Relevance and Scientific 
Citation in Universities”, Dr. Ramon-Yusuf s tated that all the s trategies to be adopted by ISC Executive 
Committee meetings should conform to the cultural context of each Islamic country.
He pointed out that currently one of the major challenges in Nigeria and some other Islamic countries was the 
gap between what was taught in the universities and what the society actually needed. While emphasizing that 
“policy is everything”, he noted that adopting and implementing appropriate policies and selecting realis tic 
and tangible goals and objectives will avert the was te of national budgets and energies as well as accelerate the 
process of meeting society’s current and future needs and achieving scientific and technological development 
in any country.
He further s tressed the importance of closer partnerships among the academia, indus try and government within the 
context of the triple helix model as is the case with the on-going revitalization efforts in Nigeria as a way of 
increasing the relevance of universities to socio-economic and technological development through the production 
of work-ready graduates in collaboration with the organized private sector under the auspices     

Nigeria Attends Islamic World Science Citation 
Forum in Iran

The Reflection of Firs t ISC Executive Committee Members’ Meeting News 
in Member States’ Media




