ﺧﺒﺮﮔﺰاري  :ﻣﻬﺮ
ﺣﻮزه:ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ1394/10/6:

در اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛
اراﺋﻪ آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻧﺎن
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،زﻧﺎن و ﻧﺎزاﻳﻲ ،از اراﺋﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و درﻣـﺎن
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻧﺎن در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ ،دﻛﺘﺮ ﺳﺎﻏﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻣـﺎﻳﻲ ،زﻧـﺎن و ﻧـﺎزاﻳﻲ در ﻣﺮﻛـﺰ
ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﮔﻔﺖ 18 :ﺳﺨﻨﺮان ﺧﺎرﺟﻲ در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
وي اﻓﺰود :اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻲ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﻳـﺮان و ﮔـﺮوه
زﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه  18ﺳﺨﻨﺮان از آﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎزه ﺗـﺮﻳﻦ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و
درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻧﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﻲ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻃﺮاز اول داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را اراﺋـﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد.
وي اﻓﺰود :ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول زﻧﺪﮔﻲ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻮزادي ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻋﺪم ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ و ﺳـﻘﻂ ﻫـﺎي ﻣﻜـﺮر
ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎروري در ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ و در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺟﻨﺮال زﻧﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و ﻗﺮص ﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺎرداري ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
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دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،زﻧﺎن و ﻧﺎزاﻳﻲ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻫـﺎ را از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻫـﺪف
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه  17اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻣﺘﻴـﺎزاﺗﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر ،ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه را ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺮد و اﻓﺰود :اﻣﻴﺪوارم از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻴﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و آﮔﺎﻫﻲ از آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺻﺤﻴﺢ و راه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻃـﻮل
ﭼﻬﺎر روز ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﻮد.
وي ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻛﺎرﮔﺎه در ﻣﻮرد ﻟﻴﺰر درﻣﺎﻧﻲ و ﻻﭘﺎراﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻳﺪﺋﻮژورﻧﺎل ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن و ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ ﻧﺎزاﻳﻲ ﺑﺮﮔـﺰار
ﻣﻲ ﺷﻮد.
اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،زﻧﺎن و ﻧﺎزاﻳﻲ از  27ﺗﺎ  30ﺑﻬﻤﻦ  94ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻮزه زﻧﺎن
در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.
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ﺧﺒﺮﮔﺰاري  :ﺷﻔﺎ آﻧﻼﻳﻦ
ﺣﻮزه:ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن
ﺗﺎرﻳﺦ1394/10/6:

ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،زﻧﺎن و ﻧﺎزاﻳﻲ
ﻛﺪ ﺧﺒﺮ91128 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر 06 :دي 11:37 - 1394
ﺷﻔﺎآﻧﻼﻳﻦ:ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ<دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،زﻧﺎن و ﻧﺎزاﻳﻲ از ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه در روزﻫﺎي  27ﺗﺎ
 30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  18ﺳﺨﻨﺮان ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﻔﺎآﻧﻼﻳﻦ  :دﻛﺘﺮ ﺳﺎﻏﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر اﻓﺰود :اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸـﺘﻲ،اﻧﺠﻤﻦ
ﻋﻠﻤﻲ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ اﻳﺮان و ﮔﺮوه زﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.
وي اداﻣﻪ داد:در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه  18ﺳﺨﻨﺮان از آﻣﺮﻳﻜﺎ و اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻳﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎري
ﻫﺎي زﻧﺎن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺗﺮاز اول داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺧـﻮد را اراﺋـﻪ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﻛﺮد.
ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر اﻓﺰود :ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول زﻧﺪﮔﻲ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼﻻت ﻧﻮزادي ،ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻋﺪم ﻻﻧـﻪ ﮔﺰﻳﻨـﻲ و ﺳـﻘﻂ ﻫـﺎي
ﻣﻜﺮر ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
وي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد  :در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎروري در ﺳـﺮﻃﺎن ﻫـﺎ و در ﺣـﻮزه ﻣﺒﺎﺣـﺚ زﻧـﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ و ﻗﺮص ﻫﺎي ﺿﺪ ﺑﺎرداري ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
دﺑﻴﺮ اﺟﺮاﻳﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،زﻧﺎن و ﻧﺎزاﻳﻲ  ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ را از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻫـﺪف
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ  :ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن زﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه  17اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎزآﻣﻮزي و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻣﺘﻴـﺎزاﺗﻲ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﺎﻟﺢ ﭘﻮر ﻫﺪف از ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه را ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﻮزه زﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﻛﺮد و اﻓﺰود  :اﻣﻴﺪوارم از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻴﻦ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر و آﮔﺎﻫﻲ از آﺧﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺻﺤﻴﺢ و راه ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در ﻃـﻮل
ﭼﻬﺎر روز ﺑﺮﮔﺰاري اﻳﻦ ﻛﻨﮕﺮه اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺴﺮ ﺷﻮد.
3

وي ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد  :ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  2ﻛﺎرﮔﺎه در ﻣﻮرد ﻟﻴﺰر درﻣـﺎﻧﻲ و ﻻﭘﺎراﺳـﻜﻮﭘﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت وﻳـﺪﺋﻮژورﻧﺎل ﺑـﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن زﻧـﺎن و
ﻓﻠﻮﺷﻴﭗ ﻧﺎزاﻳﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.
اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﭼﻬﺎر روزه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ،زﻧﺎن و ﻧﺎزاﻳﻲ از  27ﺗﺎ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳـﺎل ﺟـﺎري ﺑـﺎ ﺣﻀـﻮر ﺟﻤﻌـﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن
داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻮزه زﻧﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد.

4

ﺧﺒﺮﮔﺰاري  :اﻳﺮﻧﺎ
ﺣﻮزه:ﻋﻠﻤﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ1394/10/6:
ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﻜﻮﭘﻮس
ﺗﻬﺮان -اﻳﺮﻧﺎ  -دﻓﺘﺮﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﮕﺎه اﺳﻜﻮﭘﻮس ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه داده ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺎدي ﺑﻴﺶ از 22
ﻫﺰار ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺮﻛﺎرﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻛﺸﻮر در آذرﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎري را اﺳﺘﺨﺮاج و اﻋﻼم ﻛﺮد .
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﺮﻧﺎ ازﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ،ﻛﻞ ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻴﺎن در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري ﻛﻪ در
ﻣﺠﻼت ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﻜﻮﭘﻮس  1ﻫﺰار و  855ﻋﻨﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪارك  182اﺳﺘﻨﺎد درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﺎن ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان  400ﻣﺪرك و ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ ﻧﻴﺰ  5واﺣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎ  447ﻣﺪرك ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎ  409ﻣﺪرك ،ﻋﻠﻮم ﻣﻮاد ﺑﺎ  313ﻣﺪرك ،ﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎ  288ﻣﺪرك و ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﻧﺠﻮم ﺑﺎ
 280ﻣﺪرك ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ .
ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس در ﻣﻴﺎن ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  4اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
The applications of cone‐beam computed tomography in endodontics: A review of literatureﺑـﺎ درﻳﺎﻓـﺖ  7اﺳـﺘﻨﺎد ،
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎد را در ﻣﻴﺎن ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﻛﺎر ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس 'رﺿـﺎ ﻣﻠـﻚ زاده' از
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﺎ  8ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ' ،ﺷﺎدﭘﻮر ﻣﻠﻚ ﭘﻮر' از ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ  7ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ' ،ﻣﺴﻌﻮد ﺻﻠﻮاﺗﻲ ﻧﻴﺎﺳـﺮي' از
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻧﺎﻧﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺎﺷﺎن ﺑﺎ  6ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ' ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﻣﻨﻲ' از ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ  5ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﻛـﺎر اﻳـﺮان در
آذرﻣﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه 'ﻣﻬﺘﺎ ﻓﻀﻞ ﻳﺎب' از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ  9اﺳﺘﻨﺎد' ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ اﻗﺒﺎل' ﺑـﺎ درﻳﺎﻓـﺖ  8اﺳـﺘﻨﺎد ' ،اﻣﻴﺮﺣﺴـﻴﻦ ﻛﻴـﺎرودي '،
'ﻳﺎﺳﺮ ﺻﺎﻓﻲ' و 'ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪي اﻗﺪﺳﻲ' ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ  7اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﺸﺎن ﻫﻔﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﻔـﺖ اﺳـﺘﻨﺎد درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺮده
اﺳﺖ .
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ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش ،در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر  175ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺗﻬﺮان ﺑﺎ  161ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ  87ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ را در ﻛﺸﻮر در آذرﻣﺎه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺪ .
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ آﺑﺎن و آذر ﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎري در ﺧﺼﻮص داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻛﻪ رﺗﺒـﻪ اول آﺑـﺎن ﻣـﺎه را در ﻣﻴـﺎن
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺮﻛﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﻧﺰول رﺗﺒﻪ دوم و داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ﻛﻪ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺖ ﺑﺎ دوﭘﻠﻪ ﻧﺰول رﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ را در آذرﻣـﺎه
در اﺧﺘﻴﺎر دارد .
در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻳﻚ ﺻﺪ ﻛﻠﻴﺪ واژه ي ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد آﺛﺎر ﻣﺤﻘﻘـﺎن اﻳـﺮان و ﺟﻬـﺎن در ﺣـﻮزه ﻫـﺎي
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ آذرﻣﺎه ﺗﻼش ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻳﺮان اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ اﻳـﺮان و
ﺟﻬﺎن را در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ .
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﮔﺰارش ﻓﻮق را از ﻟﻴﻨﻚ زﻳﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
http://sid.ir/image/PR/PDF/GozareshElmiIran‐941006.pdf
ﻋﻠﻤﻲ ** 1440** 1201
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بر اساس دادهھای اسکوپوس در آذر ماه امسال مشخص شد

دﻛﺘﺮ ﻣﻠﻚزاده ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ اﻳﺮان در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ/ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ در ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻘﺎﻻت
سروﯾس  :علمي و فناوري  -علم و فناوري ايران

اطالعات پاﯾگاه اسکوپوس که دربردارنده دادهھای استنادی بيش از  22ھزار نشرﯾه علمی از سراسر دنياست ،نشان میدھد کل
شده محققان اﯾرانی که آذرماه سال جاری در مجالت نماﯾه شده اسکوپوس منتشر شده است ،ﯾک ھزار و  855عنوان بوده که اﯾ
درﯾافت کردهاند.
به گزارش سروﯾس علمی اﯾسنا ،در مقاﯾسه با آبان ماه امسال ،تعداد مدارک علمی اﯾران در آذر ماه 400 ،مدرک و تعداد استنادھ
داشته است.

مقاﯾسه تعداد مدارک علمی اﯾران در آبان و آذر امسال
حوزهھای موضوعی برتر در توليد مدارک علمی

بر اساس گزارشی که مرکز اطالعات علمی جھاد دانشگاھی منتشر کرده است ،حوزه ھای مھندسی با  447مدرک ،علوم پزش
مواد با  313مدرک ،شيمی با  288مدرک و فيزﯾک و نجوم با  280مدرک بيشترﯾن مدارک علمی را منتشر کردهاند.
پراستنادترﯾن مقاله آذر ماه امسال

ب.ظ 12/27/2015 01:49
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بر ھمين اساس در ميان مدارک علمی
که بيش از  4استناد به خود اختصاص
دادهاند مقاله The applications of
cone-beam computed tomography
in endodontics: A review of
 literatureبا درﯾافت  7استناد،
بيشترﯾن تعداد استناد را در ميان
مدارک علمی کشور به خود اختصاص
داده است.
نوﯾسندگانی که دارای بيشترﯾن مدرک
علمی منتشره بودهاند

ھمچنين در اﯾن گزارش نوﯾسندگانی
که بيشترﯾن مدرک علمی منتشر شده
را داشتهاند ،دکتر رضا ملکزاده ،معاون
تحقيقات و فناوری وزﯾر بھداشت و
رﯾيس پژوھشکده گوارش بيمارستان
شرﯾعتی و استاد دانشگاه علوم
پزشکی تھران با  8مقاله علمی و نيز
دکتر شادپور ملکپور از گروه شيمی
دانشگاه اصفھان با  7مقاله علمی،
دکتر مسعود صلواتی نياسری از
موسسه نانوتکنولوژی دانشگاه کاشان
با  6مقاله علمی ،دکتر محمد محسن
مومنی از گروه شيمی دانشگاه
اصفھان و ھرکدام با  5مقاله ،بودهاند.

 10حوزه موضوعی برتر

نوﯾسندگان برتر بر اساس تعداد
استناد مقاالت

ھمچنين مقالهھای منتشر شده
مھتا فضلﯾاب از دانشگاه شھيد
بھشتی تھران با درﯾافت  9استناد،
محمد جعفر اقبال با درﯾافت 8
استناد ،اميرحسين کيارودی  ،ﯾاسر
صافی و محمد مھدی اقدسی
ھرکدام با درﯾافت  7استناد
نوﯾسندگان برتری ھستند که
مقاالتشان ھفت ﯾا بيش از ھفت
استناد درﯾافت کرده است.
دانشگاهھای دارای بيشترﯾن
مقاالت منتشره در آذر ماه

ب.ظ 12/27/2015 01:49
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نوﯾسندگانی که بيشترﯾن استناد مقاالت را کسب کردهاند

براساس گزارش دفتر علمسنجی مرکز اطالعات علمی جھاد دانشگاھی ،در آذر ماه سال جاری ،دانشگاه ھای علوم پزشکی تھ
مقاله ،دانشگاه تھران با  161عنوان مقاله و علوم پزشکی شھيد بھشتی تھران با  87عنوان مقاله به ترتيب بيشترﯾن تعداد مدار
آذرماه را بر اساس دادهھای پاﯾگاه اسکوپوس منتشر کردهاند.
مقاﯾسه اطالعات استخراجی آبان و آذرماه سال جاری در خصوص دانشگاھھای دارای بيشترﯾن مقاالت منتشره نشان میدھد دا
آبان ماه را در ميان دانشگاھھا داشت با ﯾک پله نزول رتبه دوم و دانشگاه صنعتی اميرکبير که رتبه سوم را در اختيار داشت با دو پ
آذرماه در اختيار دارد.
مجالتی که  15ﯾا بيش از  15مدارک علمی اﯾران را منتشر کردهاند

ھمچنين مجالت بينالمللی Journal of the Iranian Chemical Societyبا انتشار 35مدرکurnal of Pharmaceutical Research ،
مدرک و  Journal of Molecular Liquidsبا انتشار  22مدرک مجالتی ھستند که در آذرماه گذشته بيشترﯾن تعداد مدارک علمی ر
کردهاند.
کليد واژهھای پرکاربرد آثار محققان اﯾران و جھان در حوزهھای مھندسی و پزشکی آذرماه

گزارش مرکز اطالعات علمی جھاد دانشگاھی با استخراج ﯾک صد کليد واژه پرکاربرد آثار محققان اﯾران و جھان در حوزهھای مھندس
امکان مقاﯾسه فعاليتھای علمی اﯾران و جھان را در اﯾن حوزهھا فراھم کرده است.
بر اساس بسامد استفاده اﯾن کليد واژهھا در حوزه مھندسی جھان عبارتند از »  « Finite element method»، « Algorithmsو »
بسامد  555 ،559و  511و سه کليد واژه نخست مھندسی اﯾران به ترتيب واژهھای»zation»، «Scanning electron microscopy
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با

دانشگاهھای دارای بيشترﯾن مقاالت منتشره در آذر ماه

بسامد  47 ،58و  40بوده است.
ھمچنين سه کليدواژه پرکاربرد در حوزه پزشکی جھان نيز در ماه گذشته عبارتند از »  «Priority journal»، «Femaleو » «Maleبه
 6998و  6860و سه کليد واژه مھم اﯾران در اﯾن حوزه واژهھای »«Article»، «humanو »«femaleبه ترتيب با بسامد  207 ،236و 6
بر اساس اﯾن گزارش ،کليدواژه »  «Nonhumanبا بسامد  254در جھان از حوزه مھندسی و کليد واژه  «Treatment outcomeبا ب
پزشکی ،پرکاربردترﯾن واژگانی ھستند که در مقاالت اﯾرانی کاربرد ندارند و در مقابل کليد واژه »mical impedance spectroscopy
مھندسی با  12بار استفاده و کليد واژه"  "Articleپرکاربردترﯾن کليد واژه حوزه پزشکی ھستند که در مقاالت جھانی کاربرد ندارد.
گفتنی است کليد واژه ھای مشترک در حوزه مھندسی و پزشکی در اﯾران و جھان به ترتيب  58و  61کليد واژه مشترک است.
انتھای پيام
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مجالتی که  15ﯾا بيش از  15مدرک علمی را در آذرماه منتشر کردهاند
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کليدواژهھای پرکاربرد اﯾران و جھان در حوزه مھندسی و پزشکی
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