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شبکه های اجتماعی:

ثبت افتخار علمی دیگر؛

دانشگاه شهید باهنر کرمان
 در بین 20 دانشگاه ایرانی در 
جمع دانشگاه های برتر جوان

با  جوان  برتر  دانشگاه    ۴۱۴ فهرست  تایمز  رتبه بندی  نظام 
شهید  دانشگاه  نام  که  کرد  منتشر  را  سال   ۵۰ زیر  قدمتی 
باهنر کرمان نیز در بین ۲۰ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی 

می درخشد.
دکتر   ،)ISC( اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  از  نقل  به 
جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست  دهقانی،  محمدجواد 
سال  فهرست  تایمز  رتبه بندی  پایگاه  گفت:   )ISC( اسالم 
سال   ۵۰ از  کمتر  قدمتی  با  دنیا  جوان  دانشگاه های   ۲۰۲۰
را منتشر کرد. این پایگاه که در سال ۲۰۱۹، ۳۵۱ دانشگاه 
به ۴۱۴  را  تعداد  این  بود،  در سال ۲۰۲۰  منتشر کرده  را 
دانشگاه رسانده است. این نهمین فهرست دانشگاه های برتر 
به صورت  تا کنون  از سال ۲۰۱۲  دنیا  جوان است که در 

ساالنه توسط پایگاه رتبه بندی تایمز انجام شده است.
دهقانی اظهار کرد: در بین ۴۱۴ دانشگاه که در این رتبه بندی 
دانشگاه های  از  ایران  اسالمی  جمهوری  سهم  دارند،  حضور 
جوان و برتر دنیا  ۲۰ دانشگاه بوده است. دانشگاه  های حاضر 
در رتبه بندی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل )۷۴(، دانشگاه 
بین المللی  دانشگاه   ،)۱۰۱-۱۵۰( یاسوج  دانشگاه  و  کاشان 
امام خمینی )ره(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه صنعتی 
دانشگاه    ،)۱۵۱-۲۰۰( شیراز  صنعتی  دانشگاه  اصفهان، 
مازندران )۲۵۰-۲۰۱(، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه گیالن، 
دانشگاه   ،)۲۵۱-۳۰۰( سمنان  دانشگاه  کردستان،  دانشگاه 
دانشگاه صنعتی  شهرکرد،  دانشگاه  آذربایجان،  مدنی  شهید 
شاهد،  دانشگاه   ،)۳۰۱-۳۵۰( زنجان  دانشگاه  شاهرود، 
دانشگاه  و   )۳۵۱-۴۰۰( یزد  دانشگاه  باهنر،  شهید  دانشگاه 

بیرجند، )+۴۰۱( هستند.

امام  بین المللی  دانشگاه  یاسوج،  دانشگاه  شد:  یادآور  وی 
خمینی )ره(، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه کردستان، دانشگاه 
سمنان، دانشگاه شهرکرد و دانشگاه شاهد برای اولین بار در 

این رتبه بندی حضور داشته اند.
در جدول زیر عملکرد ساالنه دانشگاهای کشور در رتبه بندی 
سال  از  است.  شده  داده  نمایش  تایمز  جوان  دانشگاه های 
۲۰۱۲ که این رتبه بندی آغاز شده تا سال ۲۰۱۶ دانشگاه 
سال  از  و  داشت  حضور  رتبه بندی  این  در  شریف  صنعتی 
۲۰۱۷ به علت اینکه قدمت این دانشگاه از ۵۰ سال بیشتر 

شد، در این رتبه بندی حضور ندارد.
دهقانی یادآور شد: دانشگاه های بزرگ کشور همچون دانشگاه 
تهران، علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه 
شیراز و دیگر دانشگاه هایی که در دیگر رتبه بندی های تایمز 
حضور داشته اند، دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال هستند و لذا 

نمی توانند در رتبه بندی دانشگاه های جوان حضور یابند.
عملکرد کشورهای اسالمی در رتبه بندی دانشگاه های جوان 

تایمز ۲۰۲۰
دانشگاه های  رتبه بندی  در  گفت:  ادامه  در   ISC سرپرست 
حضور  اسالمی  کشور   ۱۷ دانشگاه های   ،۲۰۲۰ تایمز  جوان 
با ۲۳ و ۲۰  ترتیب  به  ایران  و  ترکیه  دارند که کشورهای 
اول و  تعداد دانشگاه های حاضر رتبه های  لحاظ  به  دانشگاه 
دوم را دارند و کشور مصر با ۱۴ دانشگاه در رتبه سوم قرار 
دارد. به لحاظ رتبه دانشگاهی نیز دانشگاه الفیصل عربستان 
 ،)۴۷( عربی  متحده  امارات  خلیفه  دانشگاه  سعودی)۳۱(،  
دانشگاه سابانچی ترکیه )۶۹(، دانشگاه قطر)۷۳( و دانشگاه 
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شبکه های اجتماعی:

نوشیروانی بابل )۷۴( به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را در 
بین کشورهای اسالمی دارند.

دهقانی افزود: رتبه  بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام های 
برتر  دانشگاه های  ساله  هر  که  است  بین المللی  رتبه بندی 
معیار  قالب ۵  در  اساس ۱۳ شاخص عملکردی  بر  را  دنیا 
وجهه  و  صنعتی  درآمد  استنادات،  پژوهش،  آموزش،  کلی 
مورد  متوازن  و  جامع  مقایسه های  انجام  جهت  بین المللی 

ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد.
انجام  جهت  جوان،  دانشگاه های  ارزیابی  در  داد:  ادامه  وی 
شهرت  نظرسنجی  شاخص های  به  مطلوبتر،  بررسی های 
دانشگاهی وزن کمتری اختصاص داده شده است. همچنین در 

رتبه بندی تایمز از سه منبع اطالعاتی شامل "اطالعات حاصل 
از نظرسنجی ها"، "اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه ها" و 
"اطالعات پژوهشی دانشگاه ها در پایگاه استنادی اسکوپوس 
جهت محاسبه شاخص ها و نمرات " بهره گرفته شده است.

صنعت  و  علم  دانشگاه  نیز   ۲۰۲۰ سال  در  گفت:  دهقانی 
عنوان  حائز  متوالی  سال  سومین  برای  توانست  هنگ کنگ 
نانیانگ  صنعتی  دانشگاه  شود.  دنیا  جوان  دانشگاه  برترین 
 Paris Sciences and Letters - PSL سنگاپور، دانشگاه
Research University Paris فرانسه با یک رتبه صعود 
به ترتیب رتبه دوم دنیا و رتبه سوم دنیا را در این فهرست 

از آن خود کرده اند.
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  نام دانشگاه  رتبه جهاني   دانشگاهنام   رتبه جهاني 

  زشكي مشهد م پعلو  ١٢٦٣  دانشگاه آزاد اسالمي   ٤٦٧

  علوم پزشكي ايران   ١٣١٠  دانشگاه تهران  ٥٣٧

  علوم پزشكي شيراز   ١٣٨٦  علوم پزشكي تهران  ٥٧٨

  دانشگاه رازي   ١٤٢٩  صنعتي شريف  ٦١٥

  دانشگاه اصفهان  ١٤٤١  صنعتي اصفهان   ٧٤٨

  دانشگاه علوم پزشكي تبريز   ١٤٩٧  اميركبير   ٧٧٨

  ماندانشگاه شهيد باهنر كر  ١٥٠٦  تربيت مدرس   ٨٠٢

  بو علي همدان   ١٥٢٤  علوم پزشكي شهيد بهشتي   ٩٠٥

  دانشگاه گيالن   ١٥٤٥  علم و صنعت ايران  ٩٣٥

  دانشگاه كاشان   ١٥٥٨  دانشگاه شيراز   ٩٥١

  نوشيرواني بابل   ١٥٦١  دانشگاه تبريز  ١٠٣٠

  پيام نور  ١٦٢٦  دانشگاه فردوسي  ١٠٧٧

  دانشگاه سمنان   ١٦٥٤  شهيد بهشتي   ١١٣٠

  دانشگاه يزد  ٧٠٤١  علوم پزشكي اصفهان   ١٢١٠

  دانشگاه مازندران  ١٧٦٧  خواجه نصير   ١٢٥٦

بر اساس اعالم مرکز رتبه بندی دانشگاه های جهانی )CWUR(؛

دانشگاه شهید باهنر کرمان رتبه20 در بین دانشگاه های کشور را کسب نمود
بندی  رتبه  مرکز  اعالم  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه 
برتر  دانشگاه   ۲۰۰۰ بین   )CWUR( جهانی  دانشگاه های 

جهان در جایگاه ۱۵۰۶ قرار گرفته است.
این رتبه بندی بر اساس شاخص های: کیفیت آموزش)تعداد 
فارغ التحصیالنی که موفق به اخذ جایزه شده باشند(- تعداد 
فارغ التحصیالنی که موفق به کسب موقعیت های عالی شده 
باشند- تعداد اعضای هیات علمی که موفق به کسب جوایز 
عالی شده باشند- تعداد مقاالت چاپ شده- تعداد مقاالت 

یا   Nature )مانند  باال  اعتبار  با  مجله های  در  شده  چاپ 
با ارجاعات باال- تعداد مقاالت  Science(- تعداد مقاالت 

چاپ شده در ژورنال های با ایمپکت باال، انجام می شود.
شایان ذکر است، براساس آمار مرکز رتبه بندی دانشگاه های 
 )Center for World University Rankings(جهانی
دانشگاه شهید باهنر کمان در میان دانشگاه های برتر کشور 
حائر رتبه ۲۰ و در میان دانشگاه های کشور رتبه ۹ را کسب 

کرده است.
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شبکه های اجتماعی:

از سوی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه اعالم شد؛

بازگشایی خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان در تابستان 99 به صورت محدود
دوشنبه  روز  دانشگاه  دانشجویی  معاون  نظری  اکبر  دکتر 
دانشگاه  عمومی  روابط  خبرنگار  به  پاسخ  در   ۹۹ تیرماه   ۹
 ۹۹ تابستان  در  خوابگاه ها  بازگشایی  وضعیت  خصوص  در 
مقرر  دانشگاه   ۹۹ تیرماه   8 رئیسه  هیأت  جلسه  در  گفت: 
شد خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان بنا به ضرورت، 
پروتکل های  بهداشتی و ضرورت کنترل  به شرایط  توجه  با 
بهداشتی و ظرفیت هر اتاق ۲ نفر، به صورت محدود از تاریخ  

۱ تا ۳۰ مرداد ماه ۹۹ به مدت یک ماه، بازگشایی شوند.
دانشجویان  از  دسته  آن  جهت  صرفًا  اسکان  افزود:  وی 
و  کارگاهی  عملی،  دروس  که  است  تکمیلی  تحصیالت 
آزمایشگاهی داشته و تا بهمن ماه۹۹ قصد دفاع از پایان نامه 
خود را دارند و این موضوع باید توسط استاد راهنما، معاون 
صورت  به  دانشگاه  آموزشی  معاون  و  دانشکده  آموزشی 

غیرحضوری و الکترونیکی تایید شود.
و  ماهه  یک  صورت  به  اسکان  هزینه  گفت:  نظری  دکتر 
از  استفاده  می شود.  محاسبه  رفاه  صندوق  ضوابط  طبق 
وسایل مشترک در آشپزخانه خوابگاه ها ممنوع است و نیز 
سالن های عمومی مانند سالن تلویزیون، ورزش و ... تعطیل 
است، طبخ و توزیع غذا در سلف سرویس امکان پذیر نیست 

و تهیه مواد ضدعفونی دست، ماسک و سایر وسایل بهداشتی 
شخصی مورد نیاز بر عهده دانشجو است.

دانشجویان،  کرد:  نشان  خاطر  دانشگاه  دانشجویی  معاون 
با  مرتبط  و  انتظامات  خدمات،  تأسیسات،  کارکنان شرکتی 
امور خوابگاه ها باید در سامانه وزارت بهداشت( خودارزیابی 
بیماری کرونا به آدرس https://salamat.gov.ir/  ثبت 
نام نموده و پرینت نتیجه را همراه داشته باشند و همچنین از 
دانشجویان در خصوص مبتال نبودن به بیماری های خاص، 

زمینه ای یا کرونا تعهد گرفته خواهد شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان قلم زرین را به دانشگاه آورد

مجموعه شعر پرواز در پیله سروده دکتر حامد حسین خانی 
برگزیده  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 

هجدهمین دوره جایزه قلم زرین شد.
مراسم اختتامیه هجدهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین عصر 
۱۴ تیرماه ۹۹، همزمان با روز قلم در انجمن قلم ایران، به 
دلیل احتمال شیوع بیماری کرونا به صورت محدود برگزار 

شد. 
پنج بخش  در  منتشر شده  آثار  بررسی  به  این دوره جایزه 
بزرگسال  و داستان  نوجوان، شعر  و  و داستان کودک  شعر 
اسامی  نهایت  پرداخت و در  پژوهش در سال ۹8  و  نقد  و 

برگزیدگان را به این شرح معرفی کرد:
بخش شعر کودک دو اثر »باران در خودم می بارد« سروده 
حسین توالیی از انتشارات علمی فرهنگی و »هزار و شصت و 
پانصد« سروده طیبه شامانی از انتشارات به نشر به صورت 

مشترک به عنوان برگزیده معرفی شدند.
در بخش شعر بزرگسال دو اثر »پرواز در پیله« اثر  حامد 
بخواند« سروده  او  »فقط  و  شانی  انتشارات  از  خانی  حسین 
صورت  به  و  مهر  سوره  انتشارات  از  محمدحسنی  هادی 

مشترک برگزیده این جشنواره شدند.
در بخش داستان کودک و نوجوان از اثر »تاریخ با طعم زغال 

اخته«، اثر یوسف قوجق از انتشارات سوره مهر تجلیل شد.
اثر  نامه«  »آتون  کتاب  نیز  بزرگسال  داستان  بخش  در 
تجلیل  مهر  انتشارات سوره  از   محمداسماعیل حاجی علیان 

شد.
مسیب نامه«  »حماسه  کتاب  ادبی  نقد  و  پژوهش  بخش  در 
به تصحیح و مقدمه و تعلیقات اثر میالد جعفرپور از سوی 
انتشارات بنیاد افشار و سخن به عنوان اثر برگزیده معرفی 

شد.
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شبکه های اجتماعی:

دکترای نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان عنوان کرد؛

آخرین خورشید گرفتگی قرن 1۴ هجری شمسی رخ داد

قرن  کسوف  خصوص  در  فاطمی  الدین  جلیل  سید  دکتر 
۱۴ هجری شمسی گفت: این پدیده یکشنبه ۱ تیرماه ۹۹ با 

بیشینه گرفت ۷۲.۹ % در استان کرمان اتفاق افتاد.
دکترسید جلیل الدین فاطمی دکترای نجوم و اختر فیزیک و 
رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان در پاسخ 
به خبرنگار روابط عمومی در مورد آخرین خورشید گرفتگی 
خورشید  نوع  سه  معموال  کرد:  نشان  ۱۴)ه.ش(خاطر  قرن 
گرفتگی )جزئی-کلی-حلقوی( رخ می دهد اما پدیده نجومی 
ماه  زیرا  است،  حلقوی  صورت  به  امروز  گرفتگی  خورشید 
کوچک تر از خورشید است و بنابراین آن را به صورت حلقوی 
مشاهده می نماییم. اما این پدیده در ایران بطور کامل حلقوی 

از  اگر  و  می شود  دیده  جزئی  بصورت  بلکه  نمی شود  دیده 
دریای خزر تا چابهار را در نظر بگیریم از حدود ۴۰ درصد 
شروع و در کرمان ۷۲.۹ درصد و در چابهار این پدیده تا 

۹۵.۳ درصد هم دیده شد.
در  کامل  حلقوی  بصورت  پدیده  این  افزود:  فاطمی  دکتر 

شمال هندوستان دیده می شود.
دکترای نجوم و اختر فیزیک دانشگاه شهید باهنر عنوان کرد: 
از  کرمان  استان  در  حاضر  قرن  گرفتگی  خورشید  آخرین 
 ۱۱:۵۰:۵۶ ساعت  تا  و  آغاز  تیرماه  اول   8:۵۵:۱8 ساعت 

ادامه داشت.

اطالعیه جدید دانشگاه در مورد خوابگاه های تابستان 99

ضمن تشکر از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه شهید 
جمع  به  مربوط  پرسشنامه  خصوص  در  که  کرمان  باهنر 

آوری آمار متقاضیان خوابگاه شرکت کردند.
به اطالع این دسته از دانشجویان می رساند که اداره امور 
خوابگاه های دانشگاه در حال بررسی شرایط جهت بازگشایی 
خوابگاه هستند که به محض رسیدن شرایط به وضعیت قابل 
قبول در خصوص بازگشایی خوابگاه اقدام و به این دسته از 

دانشجویان اطالع رسانی خواهد شد.
شایان ذکر است، دانشجویان کارشناسی که در شرف فارغ 
التحصیلی هستند و در نیمسال دوم ۹8-۹۹ دروس عملی را 
نتوانستند در کالس  به دلیل شرایط کرونایی  نموده و  اخذ 

حضور یابند و برای شرکت در کالس های حضوری نیاز به 
خوابگاه دارند، دانشگاه تمهیداتی با ظرفیت محدود در نظر 
درخواست،  ثبت  جهت  متقاضیان  است  خواهشمند  گرفته، 
تا  نموده  ارسال  و  تکمیل   ۹۹/۴/۲۵ تاریخ  تا  را  ذیل  فرم 
کدرهگیری را دریافت نمایند. ضمنًا پس از بررسی ظرفیت 
برای  اولویت و شرایط کرونایی، خوابگاه  لحاظ  با  و  خوابگاه 

متقاضیان واجد شرایط در نظر گرفته خواهد شد.
این اطالعیه جهت برآورد تعداد دانشجویان متقاضی صادر 
شده و تعهدی در خصوص واگذاری خوابگاه برای دانشگاه 

ایجاد نمی نماید.
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شبکه های اجتماعی:

نشست)مجازی(

 رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان 

و دیگر روسای دانشگاه ها

 با سخنرانی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

جلسه ویدئوکنفرانسی دکتر محمدعلی طاهر رئیس دانشگاه 
آموزش  وضعیت  »بررسی  موضوع  با  کرمان  باهنر  شهید 
عالی در سال پیش رو« با حضور معاونان، مدیران وزارت و 
حضور مجازی روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با 
سخنرانی دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
روز شنبه ۲۱تیرماه ۹۹ در سالن شهدای جهاد علمی وزارت 

علوم برگزار شد.

دکتر منصورغالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به 
همه گیری جهانی ویروس کووید ۱۹ و در گیرشدن تمامی 
کشورها با این بیماری اظهار داشت: این بیماری فرصت ها و 
چالش هایی را فراهم کرده و موجب شده تا شکل جدیدی از 
تجربیات و تصمیم گیری ها در امور مختلف در سطح جهان 

شکل بگیرد.
در  مجازی  نشست های  برگزاری  بر  تاکید  با  علوم  وزیر 
برگزاری  گفت:  دانشگاهی  مختلف  مدیریت های  و  بخش ها 
نشست های مجازی یکی از فرصت هایی است که در دوران 
بیماری کووید ۱۹ به دست آمده و به مسئوالن بخش های 
مختلف دانشگاهی توصیه می کنم با برگزاری این نشست ها 
به خوبی  از همفکری و تجارب یکدیگر  در فواصل مختلف 

استفاده کنند.

دکترمجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت 
فعلی  شرایط  در  اینکه  بیان  با  فناوری  و  تحقیقات   ، علوم 
درازمدت  افزود:  نیازمندیم،  دانشگاه ها  بیشتر  تحرک  به 
طوالنی  ریزی  برنامه  کرونا، ضرورت  ویروس  بودن حضور 
و  علمی  دستاوردهای  افت  احتمال  از  تا  می کند  ایجاب  را 
برای  تابستان  ایام  از  استفاده  لذا  کنیم  جلوگیری  پژوهشی 
برنامه ریزی در سناریوهای مختلف با توجه به روند شیوع 
موارد  رعایت  و  فیزیکی  حضور  محدودیت های  و  ویروس 

بهداشتی و ظرفیت خوابگاهی ضروری است.
برنامه های  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در  دکترصدیقی 
و  مقاطع مختلف گفت: در مقطع کارشناسی  پیشنهادی در 
پیشنهاد  موجود،  دانشجویان  برای  تئوری  در بخش دروس 
ما برگزاری غیر حضوری کالس ها است. برای دروس عملی 
چند  بازه های  به  ترم  تقسیم  از  می توان  نیز  آزمایشگاهی  و 
دسته  چند  برای  عملی  واحدهای  متمرکز  ارائه  و  هفته ای 
این واحدها در دانشگاه های  برای  از دانشجویان و میهمانی 
از  استفاده  و  کرد  ریزی  برنامه  را  دانشجو  سکونت  محل 
سیستم مجازی برای ارائه بخشی از واحدهای عملی متناسب 
مقطع  در  گیرد.  قرار  نظر  مد  می تواند  جهانی  تجربیات  با 
نیز ترکیب آموزش های حضوری و غیر  تحصیالت تکمیلی 

حضوری مورد نظر خواهد بود.

https://rubika.ir/Sbukerman_official
https://t.me/Sbukerman_official
https://gap.im/Sbukerman_official
https://www.instagram.com/sbukerman_official/
http://sapp.ir/sbukerman_official
http://igap.net/Sbukerman
https://ir.linkedin.com/in/sbukermanofficial


10

شبکه های اجتماعی:

 ، علوم  وزارت  آموزشی  معاون  صدیق،  خاکی  علی  دکتر 
لزوم هم فکری در خصوص  به  اشاره  با  فناوری  و  تحقیقات 
برنامه آموزشی فصل تابستان و نیم سال تحصیلی -۱۴۰۰

۱۳۹۹ اظهار داشت: آموزش عالی در کمتر از ۵ ماه، مسیری 
و  به طور طبیعی چند سال طول می کشید  که  را طی کرد 
هم اکنون در اکثر مراکز آموزشی، از زیرساخت های حداقلی 
آموزش مجازی برخوردار هستیم. البته برخی مراکز از توان 
حداکثری خوبی برخوردار هستند اما از حیث امکانات حداقلی 

می توان گفت که اکثریت مراکز از آن برخوردار هستند.
دکترخاکی صدیق در خصوص دانشجویان نوورود خاطرنشان 
تسهیالت  زمینه  در  جدیدی  آموزشی  مقررات  به  کرد: 
مهمان  راهکارها،  از  یکی  داریم.  نیاز  نوورود  دانشجویان 
شدن دانشجوها در مناطق نزدیک سکونت خودشان است. 
شرایط  در  گرفتن  قرار  برای  متفاوتی  آموزشی  سناریوهای 
مختلف در نظر گرفته شده، اما محتمل ترین سناریو از نظر 

ما ترکیب کالس های حضوری و غیر حضوری است.
و  هیات علمی  اعضای  خصوص  در  بعدی  نکته  افزود:  وی 

کارکنان دانشگاه ها است. آنها کارمندان دولت هستند و از 
قوانین کشوری تبعیت می کنند. کارکنان باید در محل کار 
دانشگاه  رئیس  یعنی  مسئول  مقام  اینکه  مگر  باشند  حاضر 

ضرورت دیگری را اتخاذ کنند.
برای  داشت:  اظهار  پایان  در  علوم  وزارت  آموزشی  معاون 
ترم های آینده، باید آموزش الکترونیکی نهادینه شده باشد. 
اکنون با حجم فراوان تقاضا برای ارائه آموزش های مجازی 
روبرو هستیم و موضوع ضروری در این زمینه، ورود مراکز 

آموزشی به ترم های آینده، با زیرساخت های مناسب است.

حضور دانشگاه شهید باهنر کرمان
 در جمع دانشگاه های برتر جهان در سال 2020 میالدی

علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست  دهقانی  محمدجواد  دکتر 
های  نظام  از  یکی  الیدن  داشت:  اظهار   )ISC(اسالم جهان 
های  دانشگاه  ساله  هر  که  است  دانشگاهی  ارزیابی  معتبر 
برتر دنیا را بر اساس شاخص های معتبر علم سنجی مورد 
ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. در سال ۲۰۲۰، دانشگاه 
های دنیا در ۲۰ شاخص در قالب چهار معیار کلی مرجعیت 
انتشارات و تنوع  علمی، دیپلماسی علمی، دسترسی آزاد به 
جنسیتی در الیدن مورد رتبه بندی قرار گرفتند. این ارزیابی 
الی   ۲۰۱۵ های  سال  در  ها  دانشگاه  علمی  تولیدات  از  ها 

۲۰۱8 از پایگاه اطالعاتی Web of Science استفاده کرده 
هایی  از شاخص  علمی(  )تاثیر  علمی  معیار مرجعیت  است. 
چون مقاالت %۱ برتر، مقاالت %۵ برتر، مقاالت %۱۰ برتر و 

مقاالت %۵۰ برتر بهره گرفته است.
چون  از شاخص هایی  علمی  دیپلماسی  معیار  در  افزود:  وی 
همکاری علمی، همکاری بین المللی، همکاری صنعتی، همکاری 
علمی با فاصله جغرافیایی کمتر از ۱۰۰ کیلومتر و همکاری 
با فاصله جغرافیایی بیشتر از ۵۰۰۰ کیلومتر استفاده  علمی 

کرده است.
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شبکه های اجتماعی:

از  نیز  انتشارات  به  آزاد  دسترسی  معیار  گفت:  دهقانی 
انتشارات  تعداد  آزاد،  دسترسی  انتشارات  شاخص های 
هیبرید،  آزاد  دسترسی  انتشارات  طالیی،  آزاد  دسترسی 
انتشارات دسترسی آزاد برنز، انتشارت دسترسی آزاد سبز 

تشکیل می شود.
وی افزود: معیار تنوع جنسیتی نیز شامل شاخص های همکاری 
با نویسندگانی که جنسیت آن ها مشخص نیست، نویسندگان 

مرد )به نسبت کل نویسندگان(، نویسندگان زن )به نسبت 
کل نویسندگان(، نویسندگان مرد )به نسبت تمام نویسندگان 
مرد و زن(، نویسندگان زن )به نسبت تمام نویسندگان مرد 

و زن( است.
 جدول زیر معیارها و شاخص های رتبه بندی الیدن نشان 

داده شده است.

  
 

 

 

 

 

 

 

 شاخص هاي نظام رتبه بندي اليدن 

  ديپلماسي علمي   دسترسي آزاد به انتشارات  تنوع جنسيتي 
  ي مرجعيت علم

  ) علمي تاثير(  

  نويسندگاني كه  همكاري با 

  جنسيت آنها مشخص نيست  
  همكاري علمي   انتشارات دسترسي آزاد

  مقاالت

  يك درصد برتر 

  نويسندگان مرد

  (به نسبت كل نويسندگان) 
  المللي همكاري بين   تعداد انتشارات دسترسي آزاد طاليي

  مقاالت

  درصد برتر  ٥  

  نويسندگان زن 

  (به نسبت كل نويسندگان)
  همكاري صنعتي   اد هيبريد آزانتشارات دسترسي 

  مقاالت

  درصد برتر  ١٠  

  نويسندگان مرد

  (به نسبت تمام نويسندگان مرد و زن)  
  انتشارات دسترسي آزاد برنز 

همكاري علمي با فاصله  
  كيلومتر  ١٠٠  جغرافيايي كمتر از 

  مقاالت

  درصد برتر  ٥٠  

  نويسندگان زن

  (به نسبت تمام نويسندگان مرد و زن)  
  آزاد سبزدسترسي انتشارت 

همكاري علمي با فاصله  
  ٥٠٠٠  جغرافيايي بيشتر از

  كيلومتر 
  

  
انتشارات دسترسي آزاد با وضعيت 

  دسترسي آزاد نامشخص 
  

سرپرست ISC گفت: نظام رتبه بندی الیدن بر خالف سایر 
نظام های رتبه بندی موجود در سطح دنیا برای دانشگاه های 
بلکه  نمی کند  محاسبه  واحد  رتبه ای  خود  نظام  در  حاضر 
دانشگاه های در کلیه معیارها و شاخص های موجود در نظام 
از  یکی  رو  این  از  می گیرند.  قرار  بندی  رتبه  مورد  الیدن 
ویژگی های رتبه بندی الیدن این است که این رتبه بندی 
که  کل  رتبه  خود،  بندی  رتبه  در  حاضر  دانشگاه های  به 
آنها  با  مرتبط  وزن های  و  کلیه شاخص ها  تاثیر  از  برگرفته 

است، اختصاص نمی دهد بلکه، الیدن برای کلیه دانشگاه ها 
و  محاسبه  جداگانه  را  ها  رتبه  و  نمرات  شاخص ها  این  در 

منتشر می کند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ) ISC ( گفت: 
ایران با حضور ۳۶ دانشگاه در این نظام رتبه بندی، همچون 
سال های گذشته در بین کشورهای اسالمی رتبه نخست را 
به لحاظ تعداد دانشگاه برتر را در اختیار خود دارد. پس از 
ایران ترکیه، و مصر به ترتیب با ۳۰ و ۷ دانشگاه رتبه های 

دوم و سوم را دارند. 
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شبکه های اجتماعی:

دکتر دهقانی ادامه داد: در سال ۲۰۲۰، دانشگاه های تهران، 
صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی 
شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، 
شیراز، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، شهید بهشتی، آزاد 
تبریز،  پزشکی  علوم  تهران،  تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمی 
مشهد،  پزشکی  علوم  طوسی،  نصیرالدین  خواجه  صنعتی 
پزشکی  علوم  کاشان،  شیراز،  پزشکی  علوم  گیالن،  اصفهان، 
کرمان،  باهنر  شهید  ایران،  پزشکی  علوم  سمنان،  اصفهان، 
رازی، بوعلی سینا، پیام نور، ارومیه، صنعتی نوشیروانی بابل، 

صنعتی مالک اشتر، مازندران، شاهرود، صنعتی سهند، زنجان، 
شهید چمران اهواز و یزد در رتبه بندی الیدن حضور دارند.
علمی  مرجعیت  معیار  در  گفت:  ادامه  در   ISC سرپرست 
تقریبًا تمام دانشگاه های کشور )به جز ۵ دانشگاه( به لحاظ 
و  داشته اند  بهتری  عملکرد  گذشته  سال  به  نسبت  رتبه ای 
رتبه  از  است،  کشور  اول  رتبه  دانشگاه  که  تهران  دانشگاه 
به رتبه ۱۴۰ در سال ۲۰۲۰ رسیده  ۱۵۶ در سال ۲۰۱۹ 
معیار  را در  دانشگاه های کشور  زیر عملکرد  است. جدول 

مرجعیت علمی نشان می دهد.

 هاي كشور در معيار مرجعيت علمي (رتبه بندي اليدن) دانشگاهرتبه جهاني 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  نام دانشگاه   رديف
٢٠  

١٥  

  ٥٦٥  ٢٢٨  ١٩٥  ١٧٩  ١٥٦  ١٤٠  دانشگاه تهران  ١

  ٤٤٢  ٣٢٥  ٢٩٢  ٢٧٣  ٢٦٤  ٢٦٨  دانشگاه صنعتي اميركبير  ٢

  ٧٣٥  ٣٤٣  ٣٢٢  ٣١٦  ٢٩٤  ٢٨٠  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ٣

  ٥٨٧  ٤١٢  ٤٠٨  ٤٠٦  ٣٧٤  ٣٤٦  دانشگاه تربيت مدرس   ٤

  ٥٠٥  ٣٦٣  ٣٦٩  ٣٧٢  ٣٨٤  ٣٧٠  دانشگاه صنعتي شريف   ٥

  ٥٤٧  ٤٣٦  ٤٣٢  ٤٢٣  ٤١٠  ٣٨٧  دانشگاه علم و صنعت ايران  ٦

  ٤٤٠  ٤٦٣  ٤٢١  ٤١١  ٣٩٠  ٣٨٨  صنعتي اصفهان دانشگاه   ٧

  ٦٦٧  ٥٣٧  ٥٠٩  ٤٨٠  ٤٧١  ٤٥٩  دانشگاه فردوسي مشهد   ٨

  ٦٥٥  ٥٠٩  ٥٠٣  ٥٠٧  ٥٠٨  ٤٨١  شيرازدانشگاه    ٩

  ٥٣١  ٦٢٧  ٦٠٧  ٥٧٥  ٥٤٠  ٥١٩  دانشگاه تبريز  ١٠

  ٧٤٢  ٦٩٦  ٦٥٨  ٦٤٦  ٥٧٢  ٥٢٧  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   ١١

  ٥٨٤  ٦٧٩  ٦٨٨  ٦٧٠  ٦٢٤  ٥٩٩  دانشگاه شهيد بهشتي   ١٢

  ٧٣٣  -  ٦٨٢  ٦٥٨  ٦٣٩  ٦١١  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران  ١٣

    -  -  ٨٩٧  ٧٧٨  ٦٧٣  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  ١٤

    ٧٢٩  ٧١٧  ٧١٣  ٦٩٧  ٧٠١  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  ١٥

  -  -  -  ٩٢٥  ٨٠٥  ٧٥٢  دانشگاه علوم پزشكي مشهد   ١٦

  -  ٨٢١  ٧٩٧  ٧٧٦  ٧٦٥  ٧٥٧  فهان دانشگاه اص  ١٧
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شبکه های اجتماعی:

  
  

  

  

  

  -  -  ٨٣٨  ٨٠٠  ٧٨١  ٧٧٥  دانشگاه گيالن   ١٨

  -  -  ٨٦٨  ٨٧٠  ٨٠٠  ٧٨١  شيرازدانشگاه علوم پزشكي   ١٩

  -  -  -  ٨٦٢  ٧٩٣  ٧٩٢  دانشگاه كاشان   ٢٠

  -  -  ٨٠٠  ٨٦٣  ٨٧٥  ٨٨١  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   ٢١

  -  -  -  -  ٩٣٦  ٨٨٨  دانشگاه سمنان   ٢٢

  -  -  -  -  -  ٩٠٣  ايران دانشگاه علوم پزشكي  ٢٣

  -  -  -  ٩٣٨  ٩٠٢  ٩٠٥  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  ٢٤

  -  -  -  -  ٩٢٢  ٩٢١  دانشگاه رازي  ٢٥

  -  -  -  ٩٣٠  ٩١١  ٩٢٢  دانشگاه بوعلي سينا   ٢٦

  -  -  -  -  ٩٥٨  ٩٤٥  دانشگاه پيام نور  ٢٧

  -  -  -  -  -  ٩٨٦  دانشگاه اروميه   ٢٨

  -  -  -  -  -  ١٠١٠  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل   ٢٩

  -  -  -  -  -  ١٠٥٥  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  ٣٠

  -  -  -  -  -  ١٠٦٧  دانشگاه مازندران  ٣١

  -  -  -  -  -  ١٠٨٩  دانشگاه شاهرود   ٣٢

  -  -  -  -  -  ١١٠٨  دانشگاه صنعتي سهند   ٣٣

  -  -  -  -  -  ١١١٧  دانشگاه زنجان   ٣٤

  -  -  -  -  -  ١١٢٦  دانشگاه شهيد چمران اهواز   ٣٥

  -  -  -  -  -  ١١٤٥  دانشگاه يزد   ٣٦
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شبکه های اجتماعی:

دکتر دهقانی ادامه داد: در معیار دیپلماسی علمی به صورت کلی در رتبه دانشگاه های کشور ارتقا چشمگیری دیده نمی شود 
با این حال بهترین رتبه کشور در این معیار از ۲۱۲ به ۲۰۱ رسیده است. جدول زیر عملکرد دانشگاه های کشور را در معیار 

دیپلماسی علمی نشان می دهد.

  هاي كشور در معيار ديپلماسي علمي (رتبه بندي اليدن) ني دانشگاهرتبه جها

  ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  نام دانشگاه   رديف

  ٥٧٩  ٢٥٧  ٢٤٢  ٢٣٠  ٢١٢  ٢٠١  دانشگاه تهران  ١

  ٢٨٢  ٣٦٢  ٣٢٩  ٣١٨  ٣٠٢  ٢٧٧  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ٢

  ٧١٩  ٤١٦  ٤١٠  ٤٠٥  ٣٩٠  ٣٩٩  كبير ر دانشگاه صنعتي امي  ٣

  ٥٩٩  ٤٥٧  ٤٥٨  ٤٦١  ٤٤٤  ٤٣٣  دانشگاه تربيت مدرس   ٤

  ٦٩٥  ٤٢٥  ٤٣٦  ٤٥٧  ٤٨١  ٤٨٩  دانشگاه صنعتي شريف   ٥

  ٧٣٢  ٥٤٠  ٥٣٠  ٥١٨  ٥١١  ٥١٥  دانشگاه صنعتي اصفهان   ٦

  ٤٦٧  ٧٠٦  ٦٧٣  ٦٤٤  ٥٦٩  ٥٢٦  علوم پزشكي شهيد بهشتي   ٧

  ٧٣٩  ٥٦٦  ٥٦٤  ٥٦٦  ٥٥٦  ٥٥٧  دانشگاه علم و صنعت ايران  ٨

  ٣٠٣  -  ٦١٣  ٦٢١  ٥٩٠  ٥٨٣  ران  ته تحقيقات  و  علوم واحد   آزاد اسالمي دانشگاه   ٩

  ٧١٠  ٦٤٥  ٦٣٣  ٦١٨  ٦١٣  ٦٠٣  دانشگاه فردوسي مشهد   ١٠

  ٧٣٠  ٦٢١  ٦٢٨  ٦٤٣  ٦٤٤  ٦٢٢  دانشگاه شيراز  ١١

  ٦٧٥  ٧٢١  ٧١٢  ٦٩٩  ٦٦٦  ٦٤٧  دانشگاه تبريز  ١٢

  ٦٥٠  ٧٤٨  ٧٦٣  ٧٥٢  ٧١٧  ٦٩٤  دانشگاه شهيد بهشتي   ١٣

  -  -  -  -  -  ٧٣٩  دانشگاه علوم پزشكي ايران  ١٤

  -  -  -  ٩١٨  ٨٥٢  ٧٩١  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  ١٥

  -  -  -  ٩١٥  ٨٥٩  ٨٣٩  دانشگاه علوم پزشكي مشهد   ١٦

  -  -  ٨٩٥  ٩٢٤  ٩٠٠  ٨٩٤  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  ١٧

  -  ٨١٦  ٨٣٧  ٨٥٥  ٨٥٠  ٨٩٧  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   ١٨

  -  ٨٤٠  ٨٧٧  ٨٧٦  ٨٨٨  ٩٢٣  اصفهان اه دانشگ  ١٩

  -  -  ٨٦٢  ٨٩٢  ٩٠١  ٩٤٠  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   ٢٠

  -  -  ٩٠٠  ٩١٩  ٩١٥  ٩٥٨  دانشگاه گيالن   ٢١
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شبکه های اجتماعی:

  -  -  -  -  ٩١٧  ٩٦٥  دانشگاه پيام نور  ٢٢

  -  -  -  ٩٣٠  ٩٤٣  ١٠١٩  دانشگاه كاشان   ٢٣

  -  -  -  -  ٩٥٠  ١٠٦٤  دانشگاه رازي  ٢٤

  -  -  -  ٩٣٢  ٩٥٢  ١٠٦٦  ر كرماندانشگاه شهيد باهن  ٢٥

  -  -  -  -  ٩٥٩  ١٠٩٠  دانشگاه سمنان   ٢٦

  -  -  -  ٩٣٤  ٩٥٧  ١١٠٣  دانشگاه بوعلي سينا   ٢٧

  -  -  -  -  -  ١١٢٤  دانشگاه اروميه   ٢٨

  -  -  -  -  -  ١١٤٤  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل   ٢٩

  -  -  -  -  -  ١١٥٧  دانشگاه يزد   ٣٠

  -  -  -  -  -  ١١٦٢  دانشگاه مازندران  ٣١

  -  -  -  -  -  ١١٦٣  ه شاهرود دانشگا   ٣٢

  -  -  -  -  -  ١١٦٤  دانشگاه زنجان   ٣٣

  -  -  -  -  -  ١١٦٧  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  ٣٤

  -  -  -  -  -  ١١٧٠  دانشگاه شهيدچمران اهواز  ٣٥

  -  -  -  -  -  ١١٧٥  دانشگاه صنعتي سهند   ٣٦

  
  

  

  

  

  

  

  

دکتر دهقانی گفت: در معیار دسترسی آزاد نیز رتبه دانشگاه های کشور تغییر چندانی نداشته است، بهترین رتبه کشور توسط 
دانشگاه تهران کسب شده که از ۲۱۲ در سال ۲۰۱۹ به ۲۰۱ در سال ۲۰۲۰ ارتقا پیدا کرده است. جدول زیر عملکرد جهانی 

دانشگاه های کشور در معیار معیار دسترسی آزاد را نشان می دهد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 )ر معيار معيار دسترسي آزاد (رتبه بندي اليدنهاي كشور دعملكرد جهاني دانشگاه 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  نام دانشگاه   رديف  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  نام دانشگاه   رديف

  ٨٨٨  ٩٢٣  دانشگاه اصفهان   ١٩  ٢١٢  ٢٠١  دانشگاه تهران  ١

  ٩٠١  ٩٤٠  پزشكي اصفهانعلوم   ٢٠  ٣٠٢  ٢٧٧  دانشگاه علوم پزشكي تهران  ٢

  ٩١٥  ٩٥٨  گاه گيالن دانش  ٢١  ٣٩٠  ٣٩٩  دانشگاه صنعتي اميركبير  ٣

  ٩١٧  ٩٦٥  دانشگاه پيام نور  ٢٢  ٤٤٤  ٤٣٣  دانشگاه تربيت مدرس   ٤

  ٩٤٣  ١٠١٩  دانشگاه كاشان   ٢٣  ٤٨١  ٤٨٩  دانشگاه صنعتي شريف   ٥

  ٩٥٠  ١٠٦٤  دانشگاه رازي  ٢٤  ٥١١  ٥١٥  دانشگاه صنعتي اصفهان   ٦

  ٩٥٢  ١٠٦٦  دانشگاه شهيد باهنر كرمان  ٢٥  ٥٦٩  ٥٢٦  علوم پزشكي شهيد بهشتي   ٧
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شبکه های اجتماعی:

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ٩٥٩  ١٠٩٠  دانشگاه سمنان   ٢٦  ٥٥٦  ٥٥٧  دانشگاه علم و صنعت ايران  ٨

٩  
دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و  

  تحقيقات تهران
  ٩٥٧  ١١٠٣  دانشگاه بوعلي سينا   ٢٧  ٥٩٠  ٥٨٣

  -  ١١٢٤  دانشگاه اروميه   ٢٨  ٦١٣  ٦٠٣  دانشگاه فردوسي مشهد   ١٠

  -  ١١٤٤  يرواني بابل نوش صنعتي   دانشگاه  ٢٩  ٦٤٤  ٦٢٢  دانشگاه شيراز  ١١

  -  ١١٥٧  دانشگاه يزد   ٣٠  ٦٦٦  ٦٤٨  دانشگاه تبريز  ١٢

  -  ١١٦٢  دانشگاه مازندران  ٣١  ٧١٧  ٦٩٤  دانشگاه شهيد بهشتي   ١٣

  -  ١١٦٣  دانشگاه شاهرود   ٣٢  -  ٧٣٩  دانشگاه علوم پزشكي ايران  ١٤

  -  ١١٦٤  دانشگاه زنجان   ٣٣  ٨٥٢  ٧٩١  دانشگاه علوم پزشكي تبريز  ١٥

  -  ١١٦٧  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  ٣٤  ٨٥٩  ٨٣٩  ه علوم پزشكي مشهد دانشگا   ١٦

  -  ١١٧٠  دانشگاه شهيد چمران اهواز   ٣٥  ٨٩٩  ٨٩٤  دانشگاه علوم پزشكي شيراز  ١٧

  -  ١١٧٥  دانشگاه صنعتي سهند   ٣٦  ٨٥٠  ٨٩٨  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   ١٨

وی افزود: در معیار تنوع جنسیتی نیز همانند معیارهای دیپلماسی علمی و دسترسی آزاد در رتبه های دانشگاه های کشور تغییر 
محسوسی دیده نمی شود.

  

  

 

 هاي كشور در معيار جنسيتي (رتبه بندي اليدن)عملكرد جهاني دانشگاه

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  نام دانشگاه  رديف  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  نام دانشگاه  رديف

  ٨٤٣  ٨٨٩  دانشگاه اصفهان  ١٩  ١٨٦  ١٥٦  دانشگاه علوم پزشكي تهران   ١

  ٨٨٠  ٩٢٣  دانشگاه گيالن   ٢٠  ٢٣٢  ٢٠٩  دانشگاه تهران  ٢

  ٨٦٠  ٩٢٧  صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي   ٢١  ٤٣١  ٣٨٣  علوم پزشكي شهيد بهشتي   ٣

  ٨٧٨  ٩٤٦  دانشگاه كاشان   ٢٢  ٣٨٦  ٣٩٨  صنعتي اميركبير دانشگاه   ٤

  ٩٠٨  ٩٩٥  ور دانشگاه پيام ن  ٢٣  ٤٤٨  ٤١٨  دانشگاه تربيت مدرس  ٥

  ٨٩٦  ١٠٠٧  دانشگاه بوعلي سينا   ٢٤  ٤٩٦  ٥٠٦  دانشگاه صنعتي شريف  ٦

  ٨٩٨  ١٠٠٨  دانشگاه رازي   ٢٥  ٤٩٠  ٥٢٦  دانشگاه صنعتي اصفهان   ٧

  ٩٠٩  ١٠١٩  ان باهنر كرمشهيد نشگاه دا  ٢٦  ٥٥٩  ٥٥١  دانشگاه علم و صنعت ايران  ٨
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شبکه های اجتماعی:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ٩١١  ١٠٢٣  دانشگاه سمنان   ٢٧  ٦٥٢  ٥٥٢  دانشگاه علوم پزشكي تبريز   ٩

  -  ١٠٣٢  دانشگاه اروميه   ٢٨  ٥٧٨  ٥٥٨  دانشگاه فردوسي مشهد   ١٠

  -  ١٠٨٦  دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل  ٢٩  ٦٤٣  ٥٧٤  دانشگاه علوم پزشكي مشهد   ١١

  -  ١٠٩٤  دانشگاه صنعتي ملك اشتر  ٣٠  ٦٢٥  ٦١٨  دانشگاه شيراز   ١٢

  -  ١١٠٨  دانشگاه زنجان   ٣١  ٦٧٥  ٦٦٧  تبريز  دانشگاه  ١٣

  -  ١١١٠  دانشگاه شهيد چمران اهواز  ٣٢  ٧٠٥  ٦٧٢  شگاه علوم پزشكي شيراز دان  ١٤

  -  ١١١٤  دانشگاه مازندران  ٣٣  -  ٦٨٥  دانشگاه علوم پزشكي ايران  ١٥

  -  ١١١٨  دانشگاه شاهرود   ٣٤  ٧٣٨  ٧٢٣  دانشگاه شهيد بهشتي   ١٦

  -  ١١١٩  دانشگاه صنعتي سهند   ٣٥  ٧٣٦  ٧٥٣  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان   ١٧

١٨  
نشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و دا

  تحقيقات تهران 
  -  ١١٢٣  دانشگاه يزد  ٣٦  ٧٥٤  ٧٨١

ساختمان نمادین کعبه دانشگاه-تابستان 99
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شبکه های اجتماعی:

برگزاری بخش فردی دومین جشنواره رویش دانشگاهی
 و سیزدهمین جشنواره فرهنگ و هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان

آیین پایانی بخش فردی دومین جشنواره رویش دانشگاهی 
باهنر  دانشگاه شهید  هنر  و  فرهنگ  و سیزدهمین جشنواره 

کرمان، ۲8 تیرماه ۹۹ به کار خود پایان داد.
سیزدهمین  و  دانشگاهی  رویش  جشنواره  دومین  فراخوان 
جشنواره فرهنگ و هنر دانشگاه شهید باهنر کرمان در ایام 
هنری  فرهنگی  های  کانون  همت  به  ویروس  کرونا  شیوع 
و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به صورت 
دانشجویان  و  شد  انجام   ۹۹ ماه  فروردین   ۱8 در  مجازی 
فعال فرهنگی آثار خود را تا ۳۰ خرداد ماه ۹۹ به دبیرخانه 

جشنواره ارسال کردند.
در این جلسه، داوران)بخش عکس: عباس افضلی ننیز- بخش 
نقاشی بهالدین راد-بخش پوستر بهنام رئیسیان- بخش شعر 
محمود-  عرفان  مالزاده،  علی  علیمرادی،  منصور  وداستان، 
هاشم  پادکست  بخش  شعبانیان-  سعید  خوشنویسی  بخش 
جمهری خامنه( آثار راه یافته به مسابقه را در در ۱۳ بخش) 
نه-تئاتر-حجم-خوشنویسی-داستان-شعر-عکاسی- ترا
سنتی-نقاشی- و  کالسیک  -موسیقی  کوتاه  فرش-فیلم 

پادکست-پوستر(داوری کردند و برندگان و تقدیری های هر 
بخش مشخص شدند.

رویش  جشنواره  دومین  فردی  بخش  برتر  افراد  اسامی 
دانشگاه  هنر  و  فرهنگ  جشنواره  سیزدهمین  و  دانشگاهی 

شهید باهنر کرمان:
تا سوم: سوده مکی آبادی  اول  نفر  ترتیب  به  بخش عکاسی 
دانشجوی مقطع کارشناسی زیست شناسی- سیما شکوهمند 
-راحیل  انگلیسی  زبان  رشته  کارشناسی  مقطع  دانشجوی 

براتی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته هنر اسالمی.

بخش پوستر به ترتیب نفر اول تا سوم :محمد حسین نوروز 
پور دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی شیمی - سید 
عرفان موسوی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته ژنتیک - 
مهندسی  رشته  کارشناسی  مقطع  دانشجوی  باک  بی  صالح 

آب.
رزمجویی  سارا  سوم:  تا  اول  نفر  ترتیب  به  نقاشی  بخش 
رزمجویی  سارا  نقاشی-  رشته  کارشناسی  مقطع  دانشجوی 
دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی - فاطمه سوند رومی 

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته زیست شناسی.
بخش خوشنویسی به ترتیب نفر اول تا دوم :رضا بهرامجردی 
سارا   - ولیزر  اپتیک  مهندسی  کارشناسی  مقطع  دانشجوی 

رزمجویی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته نقاشی.
خوبیاری  مهدی  سوم:  و  دوم  نفر  ترتیب  به  داستان  بخش 
سعیده  کارشناسی-  مقطع  برق  مهندسی  رشته  دانشجوی 

محمدی دانشجوی رشته طراحی فرش مقطع کارشناسی.
بخش پادکست به ترتیب نفر اول تا سوم: مریم زید آبادی 
-مجتبی  تربیتی  علوم  رشته  کارشناسی  مقطع  دانشجوی 
مکانیک  مهندسی  رشته  دکتری  مقطع  دانشجوی  افشاری 
رشته  کارشناسی  مقطع  دانشجوی  خانی  محمد  -وحید 

بازیگری.
سالجقه  محمد  سوم:  تا  اول  نفر  ترتیب  به  شعر  بخش 
 - کارگردانی  و  بازیگری  رشته  کارشناسی  مقطع  دانشجوی 
مقطع  دانشجویان  زاده  محمود  رضا  حمید  و  وکیل  سجاد 
کارشناسی  مقطع  دانشجوی  مالکی  حسین  امیر   - دکتری 

رشته ادبیات فارسی.

شرایط بازگشایی خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان اعالم شد
خوابگاه های  بازگشایی  هماهنگی  و  برنامه ریزی  جلسه 
سالن  در   ۹۹ تیرماه   ۳۰ دوشنبه  روز  دانشگاه  دانشجویی 
کرمان،  باهنر  شهید  دانشگاه  مرکزی  سازمان  کنفرانس 

برگزار شد.
اشاره  با  دانشگاه  دانشجویی  معاون  نظری  اکبر  دکتر 
گفت:   ۹۹ تابستان  در  خوابگاه ها  بازگشایی  وضعیت  به 
با  به ضرورت،  بنا  کرمان  باهنر  دانشگاه شهید  خوابگاه های 
و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بهداشتی،  شرایط  به  به صورت محدود از ۴ مرداد تا ۳۱ مرداد ماه۱۳۹۹ صرفًا توجه 

که  است  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان  از  دسته  آن  برای 
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شبکه های اجتماعی:

دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی داشته و قصد دفاع 
از پایان نامه خود را دارند که این موضوع باید توسط استاد 
راهنما، معاون آموزشی دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه 
به صورت غیرحضوری و الکترونیکی و با ظرفیت هر اتاق ۲ 

نفر بازگشایی می شود.
شرکتی  کارکنان  دانشجویان،  افزود:  دانشجویی  معاون 
خوابگاه ها  امور  با  مرتبط  و  انتظامات  خدمات،  تأسیسات، 
باید در سامانه وزارت بهداشت( خودارزیابی بیماری کرونا 
و  کرده  نام  ثبت   /https://salamat.gov.ir آدرس   به 
رونوشت نتیجه را همراه داشته باشند و همچنین از دانشجویان 
در خصوص مبتال نبودن به بیماری های خاص، زمینه ای یا 

کرونا تعهد گرفته خواهد شد.
در این جلسه موارد )صرفًا اسکان جهت دانشجویانی است 
که در لیست پیش ثبت نام، نام نویسی کرده اند می تواننند 
از خوابگاه استفاده نمایند. به همراه داشتن فرم ثبت نام در 
salamat.( به آدرس  بیماری کرونا  ارزیابی  سامانه خود 

gov.ir(  تأیید گواهی سالمت فوق توسط پزشک دانشگاه و 
دریافت گواهی حضور در خوابگاه از مرکز بهداشت دانشگاه. 
دانشجوامضا  توسط  که  نامه  تعهد  فرم  داشتن  همراه  به 
گردیده)فرم تعهد در پایان این اخبار موجود است(. به همراه 
داشتن گواهی مبنی بر فارغ التحصیل بودن تا پایان بهمن ماه 
۹۹ با تایید استاد راهنما و رئیس بخش و دانشکده. به همراه 
داشتن وسایل بهداشتی شخصی از جمله ماسک و دستکش 

و ماده ضد عفونی و بالش و تشک و ملحفه و ظروف تهیه 
غذا. اسکان از ۴/۵/۹۹ حداکثر تا پایان مرداد۹۹ و با شهریه 
و   ۲ حداقل  ظرفیت  با  اتاق هایی  در  رفاه  صندوق  مصوب 
حداکثر ۳ نفر صورت می گیرد. لذا اعالم می دارد که اسکان 
بصورت روزانه وجود ندارد. کلیه سلف سرویس ها، بوفه ها و 
نانوایی دانشگاه تعطیل هستند. با توجه به حساسیت وضعیت 
بیماری کووید ۱۹ در صورت نداشتن هر کدام از شرایط فوق 
از حضور و اسکان دانشجو در خوابگاه جلوگیری بعمل می آید.  
تأکید می گردد  در خصوص دانشجویان کارشناسی مجدداً 
خوابگاه به کسانی تعلق می گیرد که تا پایان بهمن ماه فارغ 
التحصیل می گردند و دروس عملی و آزمایشگاهی انتخاب 
و ذهاب جهت  ایاب  ایام مذکور سرویس  در  باشند.  کرده 
جابجایی دانشجویان فعال نیست. نظافت و ضدعفونی کلیه 
خوابگاه ها و آزمایشگاه ها بر اساس پروتکل بهداشتی توسط 
امور  و  عمومی  امور  مالی،  امور  همراهی  با  و  اداره خدمات 
ضروری)ماسک،  لوازم  خرید  گیرد.  می  صورت  دانشجویی 
تب سنج، مواد ضدعفونی و ...( با فوریت تأمین اعتبار و توسط 
کارپردازی مرکزی دانشگاه انجام می گیرد. در زمان اسکان 
دانشجویان درب ورودی شرقی جهت تردد دانشجویان برای 
خرید و ... باز گشایی گردد. نظافت و آماده سازی خوابگاه ها 
توسط اداره خدمات و خوابگاه ها جهت اسکان. در هر زمان 
که ستاد کرونا تعطیلی خوابگاه ها را اعالم نماید دانشجویان 

موظف به تخلیه خواهند بود.( مصوب شد.

رویداد برگزار شده کالس های ترم تابستان مرکز هدایت شغلی و کاریابی 
تخصصی با همکاری دانشگاه
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شبکه های اجتماعی:

 به نام خدا

ریاضی  مقاله،6 دامپزشکی مقاله،0تربیت بدنی  مقاله، 1 ادبیات)مقاله چاپ شده دانشگاه شهید باهنر 63فهرست 

                                       2019 دسامبرماه  اسکوپوسدرنشریات  مقاله( 9کشاورزی، مقاله 3 مقاله، فیزیک28فنی مقاله،  12، علوم مقاله4
  1399خرداد 25تاریخ گردآوری 

باشد و متفاوت از چارک اعتباری *مبنای محاسبه چارک اعتباری نشریات زیر بر اساس گزارش پایگاه استنادی اسکوپوس می
ستنادی  شگاه چارک اعتباری پایگاه ا ست که معیار مورد نظر دان ست. بنابراین الزم به ذکر ا ساینس ا ستنادی وب آو  پایگاه ا

 باشد.ساینس میوب آو 

 دسامبر

 ردیف

مقاالت مشخصات  

 استنادی درپایگاه شده چاپهای  مقاله
ساسکوپو  

 نویسندگان
*چارک 
اعتباری 

 نشریه
 دانشکده

1 

Clustering scientific articles based on 
the k_means algorithm case study: 
Iranian Research institute for 
information science and Technology 
(IranDoC) 

Iranian Journal of Information 
Processing Management 
34(2), pp. 871-896 

Nezhad, 
A.S., Salajegheh, 

M., Nia, E.T. 
Q4 ادبیات 

2 

Comparative measurement of FeLV 
load in hemolymphatic tissues of cats 
with hematologic cytopenias 
Open Access 
BMC Veterinary Research 
15(1),460 

Abdollahi-Pirbazari, 
M., Jamshidi, 

S., Nassiri, 
S.M., Zamani-

Ahmadmahmudi, M. 

Q1 دامپزشکی 

3 

Development of a Reproducible 
Prognostic Gene Signature to Predict 
the Clinical Outcome in Patients with 
Diffuse Large B-Cell Lymphoma 
Open Access 
Scientific Reports 
9(1),12198 

Zamani-
Ahmadmahmudi, 
M., Nassiri, S.M. 

Q1 دامپزشکی 

فهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر درنشریات اسکوپوس درماه دسامبر 2019
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شبکه های اجتماعی:

4 

Cutaneous horn (cornu cutaneum) in a 
Pakistani goat 

Comparative Clinical Pathology 
28(6), pp. 1841-1843 

Alinia, Z., Azizi, 
S., Sakhaee, E., 
(...), Sadeghi, 
M., Darini, M. 

Q3 دامپزشکی 

5 

Calmodulin-specific small interfering 
RNA induces consistent expression 
suppression and morphological 
changes in Echinococcus granulosus 
Open Access 
Scientific Reports 
9(1),3894 

Mousavi, 
S.M., Afgar, 

A., Mohammadi, 
M.A., (...), Sadeghi, 
B., Harandi, M.F. 

Q1 دامپزشکی 

6 

Prevalence of Coxiella burnetii in milk 
collected from buffalo (water buffalo) 
and cattle dairy farms in Northwest of 
Iran 

Comparative Immunology, 
Microbiology and Infectious Diseases 
67,101368 

Khademi, 
P., Ownagh, 
A., Mardani, 

K., Khalili, M. 

Q1 دامپزشکی 

7 

Transcriptomic analysis on the 
promoter regions discover gene 
networks involving mastitis in cattle 

Microbial Pathogenesis 
137,103801 

Gorji, A.E., Sadeghi, 
B., Roudbari, 

Z., Javadmanesh, 
A., Sadkowski, T. 

Q2 دامپزشکی 

8 
Monadic pseudo-equality algebras 

Soft Computing 
23(24), pp. 12937-12950 

Ghorbani, S. Q2 ریاضی 

9 

Algebraic and Shannon entropies of 
commutative hypergroups and their 
connection with information and 
permutation entropies and with 
calculation of entropy for chemical 
algebras 

Soft Computing 
23(24), pp. 13035-13053 

Mehrpooya, 
A., Sayyari, 

Y., Molaei, M.R. 
Q2 ریاضی 
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شبکه های اجتماعی:

10 

A hybrid parametrization approach for 
a class of nonlinear optimal control 
problems 
Open Access 
Numerical Algebra, Control and 
Optimization9(4), pp. 493-506 

Alipour, M., Vali, 
M.A., Borzabadi, 

A.H. 
Q3 ریاضی 

11 

Additive Aggregation Functions: 
Generalizations and Modifications of 
Additivity 

International Journal of Uncertainty, 
Fuzziness and Knowlege-Based 
Systems27(Suppl.1), pp. 39-58 

Kolesárová, 
A., Kouchakinejad, 

F., Mesiar, R. 
Q2 ریاضی 

12 

Polar [3 + 2] cycloaddition of isatin-3-
imines with electrophilically activated 
heteroaromatic N-ylides: Synthesis of 
spirocyclic imidazo[1,2-a]pyridine and 
isoquinoline derivatives 
Open Access 
Arabian Journal of Chemistry 
12(8), pp. 2937-2942 

Mokhtari, 
T.S., Seifi, 
M., Saheb, 

V., Sheibani, H. 

Q1 علوم 

13 

Progressive age-dependent motor 
impairment in human tau P301S 
overexpressing mice 

Behavioural Brain 
Research376,112158 

Koivisto, 
H., Ytebrouck, 

E., Carmans, S., 
(...), Roucourt, 
B., Tanila, H. 

Q1 علوم 

14 

In-silico and In-vitro Studies on the 
DNA/BSA-Binding Features of a 
Mixed Ligand Copper (II) Complex 
Containing 2-Methyl Imidazole and a 
Schiff Base Ligand 

ChemistrySelect 
4(47), pp. 13932-13939 

Mohamadi, 
M., Rezaei, 

A., Ebrahimipour, 
S.Y., (...), Khoshdel, 
A., Mahmoodi, M. 

Q2 علوم 

15 

Early embryonic development of 
brackish water Killifish Aphanius 
hormuzensis (Teleostei, Aphaniidae) 
inhabiting coastal environment in 
Southern Iran 

Journal of Applied Ichthyology 
35(6), pp. 1260-1268 

Motamedi, 
M., Teimori, 
A., Masoumi, 

A.H., Mohammadza
deh Shaghooei, 

P., Mousavi, S.E. 

Q3 علوم 
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شبکه های اجتماعی:

16 

Quantitative comparison of structural 
and alteration genesis relations of 
Masahim and Bidkhan-volcano 
calderas: Located in northern strip of 
Dehej-Sardu'ieh, Kerman, Iran 
Open Access 
Egyptian Journal of Remote Sensing 
and Space Science 
22(3), pp. 305-313 

Moeinzadeh, 
H., Bahrambeygi, B. 

Q1 علوم 

17 

Microextraction of Gadolinium MRI 
contrast agent using core-shell 
Fe3O4@SiO2 nanoparticles: 
optimization of adsorption conditions 
and in-vitro study 

Environmental Nanotechnology, 
Monitoring and Management 
12,100250 

Naghizadeh, 
M., Taher, 

M.A., Tamaddon, 
A.-M., Borandeh, 

S., Abolmaali, S.S. 

Q1 علوم 

18 

Sensitive voltammetric determination 
of cadmium at a carbon 
nanotubes/Fe3O4/eggshell composites 
modified carbon paste electrode 

Environmental Nanotechnology, 
Monitoring and Management 
12,100241 

Mohammadi, 
S., Taher, 

M.A., Beitollahi, 
H., Naghizadeh, M. 

Q1 علوم 

19 

Fabrication of functionalized two 
dimensional graphene oxide and 
promoted with phosphotungstic acid 
for reduction of organic dyes in water 

Materials Chemistry and Physics 
238,121849 

Shahabi Nejad, 
M., Seyedi, 

N., Sheibani, H. 
Q2 علوم 

20 

Electrochemical aptasensor for 
activated protein C using a gold 
nanoparticle – Chitosan/graphene 
paste modified carbon paste electrode 

Bioelectrochemistry 
130,107322 

Hosseini Ghalehno, 
M., Mirzaei, 

M., Torkzadeh-
Mahani, M. 

Q1 علوم 
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شبکه های اجتماعی:

21 

A hydrophobin-based-biosensor 
layered by an immobilized lactate 
dehydrogenase enzyme for 
electrochemical determination of 
pyruvate 

Bioelectrochemistry130,107323 

Mirzaei, F., Mirzaei, 
M., Torkzadeh-

Mahani, M. 
Q1 علوم 

22 

Evaluation of Carum-loaded Niosomes 
on Breast Cancer 
Cells:Physicochemical Properties, In 
Vitro Cytotoxicity, Flow Cytometric, 
DNA Fragmentation and Cell 
Migration Assay 
Open Access 
Scientific Reports9(1),7139 

Barani, M., Mirzaei, 
M., Torkzadeh-

Mahani, M., Adeli-
sardou, M. 

Q1 علوم 

23 

Raman characteristics of Alpine–
Himalayan serpentine polymorphs: A 
case study of Khankuie ultramafic 
complex, southeast of Iran 
Open Access 
Journal of Earth System Science 
128(8),238 

Bahram, B., Hesam, 
M., Divya, P., Iris, 

W. 
Q2 علوم 

24 

A comparative exergo-economic 
analysis of four configurations of 
carbon dioxide direct-expansion 
geothermal heat pump 

Applied Thermal Engineering 
163,114347 

Ghazizade-Ahsaee, 
H., Ameri, 

M., Baniasad Askari, 
I. 

Q1 فنی 

25 

Transmission and generation 
expansion planning of energy hub by 
an improved genetic algorithm 

Energy Sources, Part A: Recovery, 
Utilization and Environmental Effects 
41(24), pp. 3112-3126 

Malakoti-
Moghadam, 

M., Askarzadeh, 
A., Rashidinejad, M. 

Q3 فنی 

26 

Numerical assessment of rupture 
mechanisms in Brazilian test of brittle 
materials 

International Journal of Solids and 
Structures 
180-181, pp. 1-12 

Bahaaddini, 
M., Serati, 

M., Masoumi, 
H., Rahimi, E. 

Q1 فنی 
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شبکه های اجتماعی:

27 

An investigation of proton 
conductivity of PVA, PBI and SPEEK 
polymer membranes using molecular 
dynamics simulation 

Journal of Molecular Liquids 
296,111781 

Rahmati, 
M., Jangali, 

M., Rezaei, H. 
Q1 فنی 

28 

Numerical study of the particles 
segregation phenomenon in the 
fluidized beds 

Multidiscipline Modeling in Materials 
and Structures 
16(3), pp. 538-556 

Karami, S., Soltani 
Goharrizi, 

A., Abolpour, 
B., Darijani, S. 

Q3 فنی 

29 

A new approach to speed up the 
conjugate gradient method by applying 
the complex variable differentiation 
method 

Inverse Problems in Science and 
Engineering 
27(12), pp. 1703-1717 

Farzan, H., Loulou, 
T., Hosseini Sarvari, 

S.M. 
Q1 فنی 

30 

Definitive and Probabilistic Impact 
Assessment of Solar and Wind Power 
Generation on Reliability 
Improvement of Power System-Iran 
Case Study 

34th International Power System 
Conference, PSC 2019 
9081554, pp. 504-509 

Khajouei, 
J., Nosratabadi, S.M. - فنی 

31 

Radar Target Detection with Kernel-
Based Generalized Likelihood Ratio 
Test 

2019 6th Iranian Conference on Radar 
and Surveillance Systems, ICRSS 
2019 
9026566 

Salehi, 
A.R., Zaimbashi, A. - فنی 
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شبکه های اجتماعی:

32 

Improvement of page ranking 
algorithm by negative score of spam 
pages 

Webology 
16(2), pp. 43-56 

Zeraatkar, 
A., Mirvaziri, 

H., Ahsaee, M.G. 
Q3 فنی 

33 

Electrodeposition and characterization 
of nanocrystalline Fe−Ni−Cr alloy 
coatings synthesized via pulse current 
method 

Transactions of Nonferrous Metals 
Society of China (English Edition) 
29(12), pp. 2591-2603 

YOUSEFI, 
E., IRANNEJAD, 
A., SHARAFI, S. 

Q1 فنی 

34 

Formation Mechanisms and 
Microstructure Characterization of 
Al/Al3Ni In-situ Composite by 
Compound Casting 

Metallurgical and Materials 
Transactions B: Process Metallurgy 
and Materials Processing Science 
50(6), pp. 3020-3026 

Sistaninia, 
M., Doostmohamma
di, H., Raiszadeh, R. 

Q1 فنی 

35 

Developing New Numerical Modeling 
for Sloshing Behavior in Two-
Dimensional Tanks Based on 
Nonlinear Finite-Element Method 

Journal of Engineering Mechanics 
145(12),04019107 

Farmani, 
S., Ghaeini-

Hessaroeyeh, 
M., Hamzehei-

Javaran, S. 

Q1 فنی 

36 

Ductile fracture assessment of high-
density polyethylene (HDPE-PE100) 
weakened by an inclined double 
keyhole notch 

Theoretical and Applied Fracture 
Mechanics 
104,102349 

Soltaninezhad, 
S., Salavati, 
H., Soltani 

Goharrizi, A. 

Q1 فنی 
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شبکه های اجتماعی:

37 

State-of-the-art predictive modeling of 
hydroxyapatite nanocrystallite size: a 
hybrid density functional theory and 
artificial neural networks 

Journal of Sol-Gel Science and 
Technology 
92(3), pp. 641-651 

Shakiba, 
M., Khayati, 

G.R., Zeraati, M. 
Q2 فنی 

38 

Nonlinear vibration analysis of the 
composite cable using perturbation 
method and the green-lagrangian 
nonlinear strain 

Mechanics of Advanced Composite 
Structures 
6(1), pp. 27-34 

Khodabakhsh, 
R., Dashtbayazi, 

M.R. 
Q3 فنی 

39 

Probabilistic-possibilistic flexibility-
based unit commitment with uncertain 
negawatt demand response resources 
considering Z-number method 

International Journal of Electrical 
Power and Energy Systems 
113, pp. 71-89 

Poorvaezi Roukerd, 
S., Abdollahi, 

A., Rashidinejad, M. 
Q1 فنی 

40 

Aeroelastic Flutter Analysis of Thick 
Porous Plates in Supersonic Flow 

International Journal of Applied 
Mechanics 
11(10),1950096 

Bahaadini, R., Saidi, 
A.R., Majidi-
Mozafari, K. 

Q1 فنی 

41 

Analysis of the thermal efficiency of a 
compound parabolic Integrated 
Collector Storage solar water heater in 
Kerman, Iran 

Sustainable Energy Technologies and 
Assessments 
36,100564 

Panahi, 
R., Khanjanpour, 

M.H., Javadi, A.A., 
(...), Rahnama, 
M., Ameri, M. 

Q1 فنی 
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شبکه های اجتماعی:

42 

Static analysis of tall buildings based 
on Timoshenko beam theory 
Open Access 
International Journal of Advanced 
Structural Engineering 
11(4), pp. 455-461 

Davari, 
S.M., Malekinejad, 
M., Rahgozar, R. 

Q3 فنی 

43 

Identification of Acid Mine Drainage 
Potential Using Sentinel 2a Imagery 
and Field Data 

Mine Water and the Environment 
38(4), pp. 707-717 

Seifi, 
A., Hosseinjanizade

h, M., Ranjbar, 
H., Honarmand, M. 

Q1 فنی 

44 

On the evaluation of heat and mass 
transfer effects on the migration 
behavior of neutrally buoyant particles 
in a Couette flow 

International Journal of Heat and Mass 
Transfer 
144,118659 

Safa, R., Soltani 
Goharrizi, A., Jafari, 

S., Jahanshahi 
Javaran, E. 

Q1 فنی 

45 

Investigating the Effects of Copper 
Slag and Silica Fume on Durability, 
Strength, and Workability of Concrete 

International Journal of Environmental 
Research 
13(6), pp. 909-924 

Shirdam, R., Amini, 
M., Bakhshi, N. Q2 فنی 

46 

Design methodology to optimise 
induction machines based stand-alone 
electrical wind water pumping systems 

IET Electric Power Applications 
13(12), pp. 2058-2069 

Esmaeilian, 
H., Mohammadi, 
E., Fadaeinedjad, 

R., Bakhshai, 
A., Rahnama, M. 

Q1 فنی 

47 

An efficient hybrid structure to solve 
economic-environmental energy 
scheduling integrated with demand 
side management programs 

Electrical Engineering 
101(4), pp. 1249-1260 

Dorahaki, 
S., Rashidinejad, 

M., Mollahassani-
pour, M., Bakhshai, 

A. 

Q2 فنی 
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شبکه های اجتماعی:

48 

Modeling oil-brine interfacial tension 
at high pressure and high salinity 
conditions 

Journal of Petroleum Science and 
Engineering 
183,106413 

Nait Amar, 
M., Shateri, 

M., Hemmati-
Sarapardeh, 

A., Alamatsaz, A. 

Q1 فنی 

49 

Synthesis of ethyl 
cellulose/aluminosilicate zeolite 
nanofibrous membranes for oil–water 
separation and oil absorption 

Cellulose 
26(18), pp. 9787-9801 

Koushkbaghi, 
S., Jamshidifard, 

S., ZabihiSahebi, A., 
(...), Darabi, 
M., Irani, M. 

Q1 فنی 

50 

The Scales Project, a cross-national 
dataset on the interpretation of thermal 
perception scales 
Open Access 
Scientific Data 
6(1),289 

Schweiker, 
M., Abdul-Zahra, 

A., André, M., 
(...), Zhu, 

Y., Zomorodian, 
Z.S. 

Q1 فنی 

51 

Giant enhancing Faraday Rotation of 
graphene microribbons by asymmetric 
geometry 

Optical Materials 
98,109408 

Kazemi, 
A.H., Mokhtari, 
A., Zamani, M. 

Q1 فیزیک-فنی 

52 

Universality of the area product: 
Solutions with conical singularity 

Physical Review D 
100(12),126016 

Golchin, H. Q1 فیزیک 

53 

The effect of probe-Ohmic 
environment coupling type and probe 
information flow on quantum probing 
of the cutoff frequency 

Physics Letters, Section A: General, 
Atomic and Solid State Physics 
383(35),126006 

Salari Sehdaran, 
F., Zandi, 

M.H., Bahrampour, 
A. 

Q2 فیزیک 
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شبکه های اجتماعی:

54 

Investigation of the charge transfer 
process in the ion-multielectron atoms 
impact using the eikonal 
approximation with the brinkman-
kramers formalism 
Open Access 
Iranian Journal of Physics Research 
18(4), pp. 559-569 

Amiri Bidvari, 
S., Fathi, R. Q4 فیزیک 

55 

The fractionation of soil aggregates 
associated with primary particles 
influencing wind erosion rates in arid 
to semiarid environments 

Geoderma 
356,113936 

Shahabinejad, 
N., Mahmoodabadi, 

M., Jalalian, 
A., Chavoshi, E. 

Q1 کشاورزی 

56 

Effect of roasted soybean and canola 
seeds on peroxisome proliferator-
activated receptors gamma (PPARG) 
gene expression and cattle milk 
characteristics 

Iranian Journal of Applied Animal 
Science9(4), pp. 635-642 

Ahsani, 
M., Mohammadabad
i, M.R., Fozi, M.A., 

(...), Stavetska, 
R.V., Klopenko, N.I. 

Q4 کشاورزی 

57 

The effect of lavender (Lavandula 
angustifolia) extract in comparison to 
antibiotic on growth performance, 
intestinal morphology, ileal 
microflora, antioxidant status and meat 
quality of broilers 

Iranian Journal of Applied Animal 
Science 
9(4), pp. 717-725 

Salarmoini, 
M., Salajegheh, 
A., Salajegheh, 

M.H., Afsharmanesh
, M. 

Q4 کشاورزی 

58 

The effects of in ovo injection of 
ascorbic acid on hatchability, growth 
performance, intestinal morphology, 
and Tibia breaking strength in 36h 
post hatch fasted broiler chickens 

Poultry Science Journal 
7(1), pp. 43-49 

Soltani, 
T., Salarmoini, 

M., Afsharmanesh, 
M., Tasharrofi, S. 

Q4 کشاورزی 
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شبکه های اجتماعی:

59 

How walnut roots respond to drought 
stress: A morphological and 
anatomical study 

South-Western Journal of Horticulture, 
Biology and Environment 
10(2), pp. 51-64 

Sadat-Hosseini, 
M., Vahdati, 

K., Boroomand, 
N., Mehdi-Arab, 

M., Asadi-Yekta, S. 

Q4 کشاورزی 

60 

Identification of the wild and 
cultivated hosts of wheat dwarf virus 
and oat dwarf virus in Iran 

VirusDisease 
30(4), pp. 545-550 

Pouramini, 
N., Heydarnejad, 

J., Massumi, 
H., Varsani, A. 

Q3 کشاورزی 

61 

Identification and characterisation of 
volatile fingerprints of saffron stigmas 
and petals using PTR-TOF-MS: 
Influence of nutritional treatments and 
corm provenance 
Open Access 
Industrial Crops and Products 
141,111803 

Ghanbari, 
J., Khajoei-Nejad, 

G., Erasmus, 
S.W., van Ruth, 

S.M. 

Q1 کشاورزی 

62 

Induction of immune response in 
animal model using recombinant anti-
NDV vaccine 
Open Access 
Iranian Journal of Biotechnology 
17(1),e2215, pp. 54-59 

Shahriari, 
A.G., Bagheri, 
A., Afsharifar, 

A., Habibi-Pirkoohi, 
M. 

Q3 کشاورزی 

63 

Genomic analysis reveals variant 
association with high altitude 
adaptation in native chickens 
Open Access 
Scientific Reports 
9(1),9224 

Kharrati-Koopaee, 
H., Ebrahimie, 
E., Dadpasand, 

M., Niazi, 
A., Esmailizadeh, A. 

Q1 کشاورزی 
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شبکه های اجتماعی:

 نام خدابه
 

  January 2020  ماه ISIفهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر درنشریات 
 28/04/1399استخراج شده در تاریخ 

 

 نویسندگان ساینسآودر پایگاه استنادی وب ژانویهماه مقاله چاپ شده  98 ردیف
چارک 
اعتباری 

 نشریه

 دانشکده

1 
Challenged Hegemony: The United States, China, and Russia in 
the Persian Gulf 
CHINA JOURNAL   Volume:  83   Pages:  241-243   Published:  JAN 
1 2020 

Ghafouri, Mahmoud Q1 

 ادبیات
 و

  علوم
 انسانی

 

2 

The Effect of the "11+Kids" Program on the Isokinetic Strength of 
Young Football Players 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS PHYSIOLOGY AND 
PERFORMANCE   Volume:  15   Issue:  1   Pages:  25-
30   Published:  JAN 2020 

Zarei, Mostafa; 
Abbasi, Hamed; 

Daneshjoo, 
Abdolhamid; et al. 

Q1 

 تربیتبدنی
2 

 مقاله

3 

Resistance training-induced muscle hypertrophy is 
mediated by TGF-beta 1-Smad signaling pathway in male 
Wistar rats 
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY   Volume:  235   Issue:  7-
8   Pages:  5649-5665   Published:  JUL 2020  
Early Access: JAN 2020  

Nikooie, Rohollah; 
Jafari-Sardoie, Sohil; 
Sheibani, Vahid; et 

al. 
Q1 

4 

Gene co-expression network approach for predicting prognostic 
microRNA biomarkers in different subtypes of breast cancer 
GENOMICS   Volume:  112   Issue:  1   Pages:  135-143   Published: 
 JAN 2020 

Adhami, Masoumeh; 
MotieGhader, Habib; 

Haghdoost, Ali 
Akbar; et al. 

Q1 

 
 
 
 
 
 
 دامپزشکی

5 
 مقاله

 
 
 
 
 
 

5 
Serological evidence of leptospirosis in Iran; A systematic review 
and meta-analysis 
MICROBIAL PATHOGENESIS   Volume:  138     Article Number: 
103833   Published:  JAN 2020 

Khalili, Mohammad; 
Sakhaee, Ehsanollah; 

Amiri, Fahimeh 
Bagheri; et al. 

Q3 

6 
Effects of ovary storage temperature and embryo vitrification on 
somatic cell nuclear transfer outcomes in goats 
REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT   Volume:  
32   Issue:  4   Pages:  419-424   Published: 2020 

Hajian, Mehdi; 
Jafarpour, Farnoosh; 

Aghamiri, Sayed 
Morteza; et al. 

Q2 

فهرست مقاالت چاپ شده دانشگاه شهید باهنر درنشریات ISI ماه ژانویه 2020
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شبکه های اجتماعی:

7 

مشترک با 

 کشاورزی 

Genomic and Phenotypic Analyses Reveal Mechanisms 
Underlying Homing Ability in Pigeon 
MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION   Volume:  37   Issue:  
1   Pages:  134-148   Published:  JAN 2020 

Shao, Yong; Tian, 
Hang-Yu; Zhang, 
Jing-Jing; et al. 

Q1 

 
 
 

 
 ادامه

 دامپزشکی
5 

 مقاله

8 

Experimentally Induced Cerebral Cystic Echinococcosis in 
Rats: A Suitable Animal Model for Cerebral Echinococcosis 
IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY   Volume:  15   Issue:  
1   Pages:  101-108   Published:  JAN-MAR 2020 

Radfar, Mohammad 
Hossein; Fotoohi, 

Soheila; Azizi, 
Shahrzad; et al. 

Q4* 

9 
Operational Shifted Hybrid Gegenbauer Functions Method for 
Solving Multi-term Time Fractional Differential Equations 
BOLETIM SOCIEDADE PARANAENSE DE MATEMATICA   Volume:  
38   Issue:  4   Pages:  97-110   Published:  

Seyedi, Nasibeh; 
Saeedi, Habibollah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریاضی 
 و 

علوم 
 کامپیوتر

14 
 مقاله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

EXPLAINING AND DESIGNING OF MANPOWER PRODUCTIVITY 
MANIFESTATION MODEL AT SADERAT BANK OF IRAN: CASE 
STUDY OF CENTRAL STAFFS 
INTERNATIONAL TRANSACTION JOURNAL OF ENGINEERING 
MANAGEMENT & APPLIED SCIENCES & TECHNOLOGIES   Volume: 
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