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محمد خداجوی1، حسن حالج2، مصطفی جبارپور3

پایگاه های استنادی و نمایه ســازی معموالً دربرگیرنده 
اطالعات کتابشناختی منابع می باشند که بر اساس استناداتی 
که به آن ها می شود گزارش ها و تحلیل های استنادی منابع 
 را ثبت و تحلیل می کنند. ســه پایگاه مهم و شناخته شــده 
web of science, Scopus در ایــن حــوزه پایگاه هــای

و Google scholar  اســت. مبناي محاســبه شاخص های 

علم ســنجی در ســامانه علم سنجی ســازمان، جدیدترین 
داده های استخراج شــده از پایگاه های استنادي بین المللي 

Scopus، WOS ISI و Google Scholar است. 

بــا انتخاب هر یک از پایگاه های اســتنادي بین المللی، امکان 
مشاهده اطالعات علم سنجی پژوهشگران و واحدهاي تابعه بر اساس 
شــاخص اچ ایندکس وجود دارد. در این گزارش وضعیت تولیدات 
علمي، تعداد استنادها و شاخص اچ ایندکس واحدهای تابعه سازمان 

 WOS ISI، تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزي، در پایگاه های
 Scopus و Google Scholar تا هفدهم اسفند  1400 بررسی شده

 است. 

بررسي وضعيت انتشار و اســتناد به مقاالت و شاخص 
هرش مؤسســات، پژوهشگاه، پژوهشكده و مراکز ملي 

در پايگاه استنادي Scopus سامانه علم سنجی سازمان
وضعیــت تولیدات علمــي، تعداد اســتنادها، میانگین 
تولیدات علمي به پژوهشگران، متوسط استنادها به تولیدات 
علمي، شــاخص هرش و میانگین شــاخص هرش به تعداد 
پژوهشگران هر یک از  مؤسسات، پژوهشگاه، پژوهشکده ها 
و مراکز ملي در پایگاه استنادي Scopus در جدول 1 آورده 

شده است:

وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش واحدهای 

 Scopus، ISI تابعه سازمان در پایگاه های استنادي بين المللي

و Google Scholar در سامانه علم سنجی

پژوهش نامه دانش شناسی کشاورزی / سال 1400 / شماره 53

جدول 1- وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش مؤسسات، پژوهشگاه، پژوهشكده  و مراكز ملي 
در پایگاه استنادی Scopus سامانه علم سنجي

با توجــه به اطالعات منــدرج در جدول 1 ، پژوهشــگاه 
بیوتکنولوژي کشاورزي با شاخص هرش 86، مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور با شاخص هرش 60 و مؤسسه تحقیقات 
واکسن و سرم ســازي رازي با شاخص هرش 57 به ترتیب در 
رتبه اول تا ســوم قرارگرفته اند. ازنظر تعداد استناد پژوهشگاه 
بیوتکنولوژي کشــاورزي بــا تعداد اســتناد 38818 به تعداد 
1432 تولید علم این پژوهشــگاه، بیشــترین استناد را داشته 
اســت. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم ســازي رازي با تعداد 

20807 استناد به 1756  تولید علم این مؤسسه در رتبه دوم 
و  مؤسســه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با تعداد 20378  
استناد به 1101  عنوان تولید علم در رتبه سوم قرارگرفته اند.  
وضعیــت تولیدات علمــي، تعــداد اســتنادها، میانگین 
تولیــدات علمي بــه پژوهشــگران، متوســط اســتنادها به 
 تولیدات علمي، شــاخص هرش و میانگین شــاخص هرش به 
تعداد پژوهشگران هر یک از  مراکز تحقیقاتي آموزشي استاني 

در پایگاه استنادي Scopus در جدول 2 آورده شده است:

مؤسسه/ پژوهشگاه/ پژوهشكده/ مرکز ملي رديف
تحقيقاتي

تعداد 
پژوهشگران 

تعداد 
توليدات 

علمی

نسبت 
توليدات 
علمی به 

پژوهشگران

تعداد 
استنادها

متوسط 
استنادها 

به توليدات 
علمی

شاخص 
هرش

58143224/683881827/186پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي1

14311017/692037818/5060مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور2

18917569/292080711/8457مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي3

26714075/261818612/9253مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  4

13811338/211284111/3345مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور  5

663725/63610316/4040مؤسسه تحقیقات خاک و آب 6

393268/35538916/5337مؤسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي7

775366/96616211/4937مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر8

422275/40416918/3634پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداري9

722473/43548522/2032مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال10

1336915/1948326/9930مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی11

523606/92364810/1329مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور12

512204/31301713/7126مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور13

702263/2222329/8725مؤسسه تحقیقات برنج کشور14

31993/19104110/5115مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند15

491342/739507/0814مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی16

18734/056318/6414مرکز ملي تحقیقات شوري17

22592/684677/9113مؤسسه تحقیقات پنبه18

881779/623مرکز تحقیقات ابریشم کشور19

وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش واحدهای تابعه سازمان در ...  

1. کارشناس گروه پژوهش و علم سنجي، مرکز فناوري اطالعات و اطالع رساني کشاورزي

2. کارشناس مسئول فراهم آوری و اشاعه اطالعات، مرکز فناوري اطالعات و اطالع رساني کشاورزي

3.  کارشناس فراهم آوری و اشاعه اطالعات، مرکز فناوري اطالعات و اطالع رساني کشاورزي
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جدول 2-وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش مراكز تحقيقاتی آموزشی استانی 
در پایگاه استنادی Scopus سامانه علم سنجي

مراکز استانیرديف
تعداد 

پژوهشگران
تعداد 

توليدات 
علمی

نسبت 
توليدات 
علمی به 

پژوهشگران

تعداد 
استنادها

متوسط 
استنادها  
به توليدات 

علمی

شاخص 
هرش

462365/13522822/1537مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان1

1323782/86437811/5834مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس2

923173/44360711/3733مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان3

1434072/8439999/8231مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی4

871421/63292620/6031مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی5

731802/46212911/8223مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان6

1141961/7115437/8722مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران7

822292/79237210/3522مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقي8

351042/97120411/5720مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری9

481503/1210997/3220مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل10

541873/4618279/7720مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه11

57971/70110811/4219مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  لرستان12

341474/3212328/3819مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان13

31471/5161213/0218مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر14

281134/039588/4718مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد15

23833/6083910/1017مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهکیلویه و بویر احمد16

421082/5710549/7517مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان17

37992/678208/2816مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفي آباد)دزفول(18

72761/056328/3115مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان19

50751/57459/9315مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان20

35511/454779/3514مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی21

40892/225135/7613مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهران22

33441/3347210/7213مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم23

22552/54698/5212مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان )زابل(24

21411/9560214/6811مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم25

49992/027547/6111مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن26

49611/242834/6311مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان27

216334517/1510مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(28

22341/543339/7910مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود29

28481/711793/728مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی 30

25672/682143/198مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین 31

27250/9233113/248مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان)ایرانشهر(32

25311/241143/677مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان33

20231/151235/347مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی34

23130/56695/304مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان35

با توجه به اطالعات مندرج در جدول 2، از 35 مرکز تحقیقاتي 
 ،Scopus آموزشي استاني ازنظر شاخص هرش در پایگاه استنادي
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان کردستان 
با شــاخص هــرش 37  در رتبه اول، مرکــز تحقیقات و آموزش 
کشاورزي و منابع طبیعي اســتان فارس با شاخص هرش 34 در 
رتبــه دوم و مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزي و منابع طبیعي 
اســتان اصفهان با شــاخص هرش 33 در رتبه سوم قرارگرفته اند. 
ازنظر میزان استناد به مقاالت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي 
و منابع طبیعي اســتان کردستان با تعداد  5228 استناد به 236  
تولیدات علمي در رتبه اول و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي 
و منابــع طبیعي اســتان فارس با تعداد 4378  اســتناد به 378 

تولیدات علمي در رتبه دوم و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي 
و منابع طبیعي اســتان خراسان رضوی با تعداد  3999 استناد به  

407 تولید علمي در رتبه سوم قرارگرفته اند.
بررسي وضعيت انتشــار و استناد به مقاالت و شاخص 
هرش مؤسســات، پژوهشگاه، پژوهشكده  و مراکز ملي در 

پايگاه استنادي  )WOS )ISI سامانه علم سنجی سازمان
در جدول 3، وضعیــت تولیدات علمي، تعداد اســتنادها، 
میانگین تولیدات علمي به پژوهشــگران، متوسط استنادها به 
تولیدات علمي، شاخص هرش و میانگین شاخص هرش به تعداد 
پژوهشــگران هر یک از  مؤسسات، پژوهشگاه، پژوهشکده ها و 

مراکز ملي در پایگاه استنادي )WOS (ISI آورده شده است.

جدول 3- وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش مؤسسات، پژوهشگاه، پژوهشكده  و مراكز ملي 
در پایگاه استنادی WOS ISI سامانه علم سنجي

مؤسسه/ پژوهشگاه/ پژوهشكده/ مرکز ملي رديف
تحقيقاتي

تعداد 
پژوهشگران

تعداد 
توليدات 

علمی

نسبت توليدات 
علمی به 

پژوهشگران

تعداد 
استنادها

متوسط 
استنادها 

شاخص 
هرش

58105918/253233630/5381پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي1

1437124/971616193/9555مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور2
18910685/651355012/6851مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي3
2679573/581241012/9646مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور4
1386654/81933014/0340مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور5
421673/97378122/6435پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداري6
662373/59405017/0835مؤسسه تحقیقات خاک و آب7
392075/30388318/7531مؤسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي8
772963/84350711/8428مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر9
521943/73232711/9926مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور10
1333412/56348410/2125مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی11
721161/61510644/0125مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال12
511573/07201612/8423مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور13
70761/08103513/6116مؤسسه تحقیقات برنج کشور14
22351/5950814/5114مؤسسه تحقیقات پنبه15
31581/8777113/2913مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند16

18563/115079/0513مرکز ملي تحقیقات شوري17
49450/91114325/410مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی18
820/25000مرکز تحقیقات ابریشم کشور19

وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش واحدهای تابعه سازمان در ...  
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اطالعــات منــدرج در جدول 3 حاکي از آن اســت که از 19 
مؤسسه، پژوهشگاه، پژوهشکده و مراکز ملي، ازنظر شاخص هرش 
در پایگاه استنادي )WOS (ISI ، پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي 
با شــاخص هرش 81 در رتبه اول،  مؤسســه تحقیقات جنگلها و 
مراتع کشور با شاخص هرش 55 در رتبه دوم و مؤسسه تحقیقات 
واکســن و سرم ســازي رازي با شــاخص هرش 51 در رتبه سوم 
قرارگرفته اند. ازنظر تعداد استناد پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي 
با تعداد 32336 استناد به 1059 تولید علم این پژوهشگاه در رتبه 
اول،  مؤسســه تحقیقات جنگلها و مراتع کشــور با تعداد 16161 

استناد به  712 عنوان تولید علم در رتبه دوم و مؤسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازي رازي با تعداد 13550 استناد به تعداد 1068 

تولید علم این مؤسسه، در رتبه سوم قرارگرفته  است.
وضعیــت تولیدات علمــي، تعــداد اســتنادها، میانگین 
تولیــدات علمي بــه پژوهشــگران، متوســط اســتنادها به 
 تولیدات علمي، شــاخص هرش و میانگین شــاخص هرش به 
تعداد پژوهشگران هر یک از  مراکز تحقیقاتي آموزشي استاني 
در پایگاه استنادي  )WOS (ISI  در جدول 4 آورده شده است:

جدول 4-وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش مراكز تحقيقاتی آموزشی استانی 
در پایگاه استنادی WOS ISI سامانه علم سنجي

مرکز استانیرديف
تعداد 

پژوهشگران
تعداد 

توليدات 
علمی

نسبت توليدات 
علمی به 

پژوهشگران

تعداد 
استنادها

متوسط 
استنادها 

شاخص 
هرش

461683/65457927/2536مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان1

1321781/34273215/3429مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس2

1432061/44260912/6627مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی3

87820/94218926/6927مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی4

821631/98176410/8221مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقي5

35762/1711401520مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری6

731522/08162410/6820مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان7

921331/4413259/9619مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان8

48811/68100912/4519مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل9

1141341/179947/4117مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران10

34822/418029/7817مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان11

541202/22127910/6517مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه12

2346253811/6916مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهکیلویه و بویر احمد13

57380/6649112/9214مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان14

28481/7152010/8313مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد15

31210/6742420/1912مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر16

35300/8530310/112مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی17

72380/5242611/2112مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان18

42471/1147210/0412مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان19

50460/9246910/1912مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان20

37320/8641412/9311مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفي آباد)دزفول( 21

بــا توجه به اطالعات منــدرج در جدول 4، از 35 مرکز 
تحقیقاتي آموزشي اســتاني ازنظر شاخص هرش در پایگاه 
استنادي )WOS (ISI، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان کردستان با شاخص هرش  36 در رتبه 
اول، مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی 
فارس با شــاخص هرش  29 در رتبه دوم،  مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و مرکز 
تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی آذربایجان 
غربی با شــاخص هرش 27 در رتبه سوم جدول قرار گرفته  
اســت. ازنظر میزان اســتناد به مقاالت، مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان کردستان با تعداد 
4579  استناد به  168 تولیدات علمی در رتبه اول و مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان فارس 

با تعداد  2732  اســتناد بــه  178 تولیدات علمی در رتبه 
دوم و مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی  
خراسان رضوی با تعداد 2609 استناد به 206 تولید علمی 

در رتبه سوم قرارگرفته اند.  

بررسي وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش 
مؤسسات، پژوهشگاه، پژوهشكده  و مراکز ملي در پايگاه 

استنادی Google Scholar  سامانه علم سنجي سازمان
در جــدول 5، وضعیت تولیــدات علمي، تعداد اســتنادها، 
میانگین تولیدات علمي به پژوهشــگران، متوســط استنادها به 
تولیدات علمي، شاخص هرش و میانگین شاخص هرش به تعداد 
پژوهشگران هر یک از مؤسسات، پژوهشگاه، پژوهشکده  و مراکز 

ملي در پایگاه استنادي Google Scholar آورده شده است.

جدول 4-)ادامه( وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش مراكز تحقيقاتی آموزشی استانی 
در پایگاه استنادی WOS ISI سامانه علم سنجي

مرکز استانیرديف
تعداد 

پژوهشگران
تعداد 

توليدات 
علمی

نسبت توليدات 
علمی به 

پژوهشگران

تعداد 
استنادها

متوسط 
استنادها 

شاخص 
هرش

49911/856577/2111مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن22

22241/0926711/129مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود23

49380/771874/929مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان24

33250/751204/88مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم25

40150/3716711/137مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهران26

21361/711042/886مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(27
22160/7212886مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان )زابل(28
25130/52544/155مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان29
25331/32872/635مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین 30
28260/92612/345مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی 31
21160/76875/435مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم32
27130/4814711/305مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان)ایرانشهر(33
20170/85593/475مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی34
2380/34455/623مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان35

وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش واحدهای تابعه سازمان در ...  



                                                  
11                                                                                                                                                                     پژوهش نامه دانش شناسي كشاورزي                                                                                10

                                                  
11                                                                  

جدول 5- وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش مؤسسات، پژوهشگاه، پژوهشكده  و مراكز ملي
در پایگاه استنادی Google Scholar سامانه علم سنجي

بر اســاس اطالعات مندرج در جدول 5، از 19 مؤسسه، 
پژوهشگاه، پژوهشــکده و مراکز ملي، ازنظر شاخص هرش 
در پایگاه استنادي Google Scholar پژوهشگاه بیوتکنولوژي 
کشــاورزي با شــاخص هرش 108 در رتبه اول، مؤسســه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشــور با شاخص هرش 91 رتبه 
دوم و مؤسســه تحقیقات علوم شــیالتی کشور  با شاخص 
هرش 83 در رتبه ســوم قرارگرفته اند. ازنظر تعداد استناد 

پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي با تعداد 71294 استناد 
به 3119 عنوان تولید علم در رتبه اول، مؤسســه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشــور با تعداد 60952 اســتناد به تعداد 
6535 تولیــد علم در رتبه دوم و مؤسســه تحقیقات علوم 
شیالتی کشــور  با تعداد 50885 استناد به تعداد 11423 

تولید علم، در رتبه سوم قرارگرفته اند. 

مؤسسه/ پژوهشگاه/ پژوهشكده/ مرکز ملي رديف
تحقيقاتي

تعداد 
پژوهشگران

تعداد 
توليدات 

علمی

نسبت 
توليدات 
علمی به 

پژوهشگران

تعداد 
استنادها

متوسط 
استنادها 

به توليدات 
علمی

شاخص 
هرش

5831195/57129421/85108پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي1

143653545/69609529/3291مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور2

2671142342/78508854/4583مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور3

189619632/78520828/4076مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي4

138583742/29382536/5569مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکي کشور5

66287243/51198056/8964مؤسسه تحقیقات خاک و آب6

77426155/33236285/5463مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر7

39198750/94142347/1654مؤسسه تحقیقات فني و مهندسي کشاورزي8

42195246/47127646/5352پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداري9

133397629/89166214/1847مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی10

72229131/81204298/9147مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهي بذر و نهال11

52201438/733704618/3946مؤسسه تحقیقات علوم دامي کشور12

51166032/54103936/2646مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور13

70193527/6484694/3740مؤسسه تحقیقات برنج کشور14

3196731/1936383/7628مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند15

1884847/1134194/0327مرکز ملي تحقیقات شوري16

4963612/9730064/7225مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی17

2258526/5916942/8921مؤسسه تحقیقات پنبه18

8688/52513/697مرکز تحقیقات ابریشم کشور19

جدول 6-وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش مراكز تحقيقاتی آموزشی استانی
 در پایگاه Google Scholar سامانه علم سنجي

مراکز استانیرديف
تعداد 

پژوهشگران
تعداد 

توليدات 
علمی

نسبت توليدات 
علمی به 

پژوهشگران

تعداد 
استنادها

متوسط 
استنادها 

به توليدات 
علمی

شاخص 
هرش

132292222/13139344/7652مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس1

143320222/39128784/0249مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی2

46113224/6092288/1547مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان3

92245326/66103234/2046مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان4

87124314/2871815/7740مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی5

73158421/6973094/6139مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان6

54173832/1871734/1235مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه7

114139712/2557544/1132مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران8

3458817/2944907/6332مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان9

82125015/2457474/5931مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی10

48100120/8540224/0131مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل11

3592626/4541644/4931مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال وبختیاری12

57116420/4248284/1430مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان13

4081320/3245094/5430مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی تهران14

2898735/2543854/4430مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد15

338582626283/0627مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایالم16

50104420/8836063/4527مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان17

234141829977/2327مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کهکیلویه وبویراحمد18

72139219/3338582/7727مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان19

4256013/3326194/6725مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان20

3155617/9320223/6324مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر21

49114823/4224172/1024مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن22

3763517/1624663/8823مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفي آباد)دزفول( 23

2257426/0927404/7722مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود24

3561317/5117322/8222مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مرکزی25

2234315/5916594/8322مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان )زابل(26

4969814/2420622/9520مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان27

2537915/1615784/1619مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین 28

2124711/7610404/2119مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قم29

2532212/888632/6815مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان30

وضعیــت تولیدات علمــي، تعداد اســتنادها، میانگین 
تولیدات علمي به پژوهشگران، متوسط استنادها به تولیدات 
علمي، شــاخص هرش و میانگین شــاخص هرش به تعداد 

پژوهشگران هر یک از مراکز تحقیقاتي آموزشي استاني در 
پایگاه استنادي Google Scholar  در جدول 6 آورده شده 

است.

وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش واحدهای تابعه سازمان در ...  
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بــا توجه به اطالعات مندرج در جــدول 6 از 35 مرکز 
تحقیقاتي آموزشي اســتاني ازنظر شاخص هرش در پایگاه 
اســتنادي Google Scholar، مرکــز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزي و منابــع طبیعــي اســتان فارس با شــاخص 
هرش52 رتبه اول، مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزي و 
منابع طبیعي اســتان خراسان رضوی با شاخص هرش 49 
رتبــه دوم و مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع 
طبیعی کردستان با شاخص هرش 47 رتبه سوم را به خود 
اختصاص داده اند. ازنظر میزان اســتناد بــه مقاالت، مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان فارس 
با تعداد 13934 اســتناد به 2922 تولیدات علمی در رتبه 
اول، مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی 
خراسان رضوی با تعداد 12878 استناد به 3202 تولیدات 
علمی در رتبه دوم و  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 
منابع طبیعی اصفهان  با تعداد 10323  اســتناد به 2453 

تولید علمی در رتبه سوم قرارگرفته اند.

جمع بندی:
با توجه به بررســي هاي انجام شــده در وضعیت انتشار و 
استناد به مقاالت و شاخص هرش واحدهاي تابعه سازمان، در 

پایگاه استنادي Scopus، پژوهشگاه بیوتکنولوژي کشاورزي با 
شاخص هرش 86، مؤسســه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 
با شــاخص هرش 60 و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي 
رازي با شــاخص هرش 57 بــه ترتیب در رتبه اول تا ســوم 
قرارگرفته انــد. در مراکز اســتاني مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشاورزي و منابع طبیعي اســتان کردستان با شاخص هرش 
37  در رتبه اول، مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزي و منابع 
طبیعي استان  فارس با شاخص هرش 34 در رتبه دوم و مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعي استان اصفهان با 

شاخص هرش 33 در رتبه سوم قرارگرفته اند.
در پایگاه اســتنادي WOS ISI ،  پژوهشگاه بیوتکنولوژي 
کشــاورزي با شــاخص هــرش 81 در رتبه اول،  مؤسســه 
تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با شاخص هرش 55 در رتبه 
دوم و مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازي رازي  با شاخص 
هرش 51 در رتبه ســوم قرارگرفته اند. در مراکز استاني مرکز 
تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان 
با شــاخص هرش 36 در رتبه اول،  مرکز تحقیقات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی فارس با شــاخص هرش  29 در 
رتبه دوم، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
خراسان رضوی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

جدول 6-)ادامه( وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش مراكز تحقيقاتی آموزشی استانی 
در پایگاه  Google Scholar  سامانه علم سنجي

مراکز استانیرديف
تعداد 

پژوهشگران
تعداد 

توليدات 
علمی

نسبت توليدات 
علمی به 

پژوهشگران

تعداد 
استنادها

متوسط 
استنادها 

به توليدات 
علمی

شاخص 
هرش

2134516/428122/3514مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره( 31

2027813/98743/1413 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی32

282448/716972/8513مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی 33

232209/565082/3012مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان34

272459/079343/8112مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان)ایرانشهر(35

طبیعی آذربایجان غربی با شــاخص هرش  27 در رتبه سوم 
جدول قرار گرفته  است.    

پژوهشــگاه   ،Google Scholar اســتنادي  پایــگاه  در 
بیوتکنولوژي کشــاورزي با شــاخص هرش 108 در رتبه اول، 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  با شاخص هرش 91 
رتبه دوم و مؤسســه تحقیقات علوم شیالتی کشور  با شاخص 
هرش 83 در رتبه ســوم قرارگرفته اند. در مراکز استانی، مرکز 

تحقیقات و آموزش کشــاورزي و منابع طبیعي اســتان فارس 
با شــاخص هرش52 رتبــه اول، مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزي و منابع طبیعي اســتان خراسان رضوی با شاخص 
هــرش 49 رتبه دوم و مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و 
منابع طبیعی کردســتان با شاخص هرش 47 رتبه سوم را به 

خود اختصاص داده اند.

وضعيت انتشار و استناد به مقاالت و شاخص هرش واحدهای تابعه سازمان در ...  
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پژوهشگران برتر سازمان در پایگاه های استنادي بين المللي 

Scopus، ISI و Google Scholar در سامانه علم سنجی

سيروس داودزاده1، منوچهر دانايی2، ندا خورسند3

مقدمه:
آگاهــي از رونــد اطالعات علمي تولیدشــده توســط 
پژوهشگران، به درک موانع و مشکالت و برآورد استعدادها، 
قابلیت ها و کاســتي  ها کمک مي کند و این نیز به نوبة خود 
یاري رسان مــــدیران و برنامه ریزان سازمان در تدویــــن 
یک خط مشي پژوهشـــي است. تولیدات علمي 2599 نفر 
از پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 
در سامانه علم ســنجي این سازمان در پایگاه هاي استنادي 
بین المللي Scopus، ISI و Google Scholar قابل مشــاهده 
اســت. از این تعداد، 55 نفر در مرتبه علمي اســتادي، 328 نفر 
دانشیار، 1250 نفر  اســتادیار، 325 نفر مربي و 641  نفر 
غیر هیئت علمي-محقق قرار دارند. در این ســامانه عالوه 
بر درج اطالعات عمومي پژوهشــگران سازمان شامل نام و 
نام خانوادگي، مؤسسه، مرکز، بخش تحقیقاتي، رتبه علمي، 
رشــته و آخرین مقطع تحصیلي، پژوهشــگران می توانند 
تولیدات علمي خود را بر اســاس شاخص هایی مانند تعداد 

مقاالت، تعداد کل استنادات دریافت شده، میانگین استناد 
به ازاي هر مقاله و شــاخص h-Index و G-Index مشاهده 
کنند. گزارش زیــر درتاریخ هجدهم اســفندماه 1400 از 

سامانه علم سنجي سازمان استخراج شده است.

پژوهشــگران برتر ســازمان در پايگاه اســتنادي 
بين المللی WOS ISI در سامانه علم سنجي 

بخشــي از نتایج پژوهش هایي که توسط پژوهشگران 
سازمان انجام مي شــود در قالب مقاله منتشر مي شوند. 
برخي از این مقاالت در نشریات بین المللي و معتبري که 
در پایگاه اطالعاتي استنادي WOS ISI نمایه مي شوند، 
منتشر مي شــوند. در جدول1، وضعیت تولیدات علمي، 
تعداد استنادها، شاخص هرش و ارجاع به ازاي هر مقاله، 
50 نفر پژوهشــگران برتر ســازمان در پایگاه استنادي 
بین المللی WOS ISI در ســامانه علم سنجي آورده شده 

است.

پژوهش نامه دانش شناسی کشاورزی / سال 1400 / شماره 52

جدول 1- وضعيت توليدات علمی  50 پژوهشگر برتر  سازمان در پایگاه WOS ISI سامانه علم سنجي

تعداد مؤسسه/پژوهشگاه/پژوهشكده/مرکز ملی تحقيقاتپژوهشگرانرديف
توليدات 

علمی

تعداد 
استنادها 

شاخص 
هرش

شاخص 
G-Index

استناد 
به ازای 
هر مقاله

23910188529142/63پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمیثم طباطبائی پزوه1

26110571449740/5پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیسیدقاسم حسینی سالکده2

533509345366/21مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانامید رحمتی3

1393343315324/05موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیمریم دادار4

1603147314819/67موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورفاطمه سفیدکن5

482100294543/75موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورابوالفضل جعفری6

771623263521/08موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورسیدمرتضی حسینی7

711772254024/96پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمریم هاشمی8

431780244241/4مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربیبهرام چوبین9

684764226870/06موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمحسن مردی10

571772214131/09موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوررسول زارع11

331116203333/82پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیلیال مامنی12

591090203118/47پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمحمدامین حجازی13

521762194133/88پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیغالمرضا صالحی جوزانی14

57827172714/51موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشوررضا محمدی15

46785172717/07موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیفریبرز عباسی16

22564172225/64پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزییوسف نامی17

33948163028/73پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریطیب رضیئی18

36844162823/44موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیعلی اسحاقی19

27716162626/52پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیفروغ قاسمی20

34878152925/82موسسه تحقیقات خاک و آبفرهاد رجالی21

16601151637/56پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریمحمدرضا کوثری22

48594152312/38موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوراسکندر زند23

30561152318/7پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمحمدرضا غفاری24

39555152114/23موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرعلیرضا پورابوقداره25

46539152211/72موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازییوسف شاه علی26

47818142717/4موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورحسین بتولی27

31774142724/97موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورمحمدباقر رضائی28

28703142625/11موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورکامکار جای مند29

57655142311/49موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورمنصور طرفی موزان زاده30

34655142519/26موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشوررضا صفری عیسی خندقی31

  Google Scholar و Scopus، ISI پژوهشگران برتر سازمان در پایگاه های استنادي بين المللي
پژوهش نامه دانش شناسی کشاورزی / سال 1400 / شماره 53

1. رئیس گروه سازماندهی اطالعات، مرکز فناوري اطالعات و اطالع رساني کشاورزي

2. کارشناس مسئول سازماندهی اطالعات، مرکز فناوري اطالعات و اطالع رساني کشاورزي

3. رئیس گروه شبکه و سخت افزار، مرکز فناوري اطالعات و اطالع رساني کشاورزي
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جدول 1- )ادامه( -وضعيت توليدات علمی  50 پژوهشگر برتر  سازمان در پایگاه WOS ISI سامانه علم سنجي

بر اســاس اطالعات جــدول 1، ازنظر تعــداد تولیدات 
علمي سیدقاســم حســینی ســالکده و  میثم طباطبایی 
پزوه از پژوهشــگاه بیوتکنولوژي کشــاورزي با تعداد 261 
و 239 عنــوان در جایگاه اول و دوم، فاطمه ســفیدکن از 
مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشــور با تعداد 160 
عنوان در جایگاه ســوم قرارگرفته اند. ازنظر تعداد استنادها، 
سید قاسم حسیني ســالکده و میثم طباطبایی پزوه از پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشــاورزی به ترتیب بــا 10571 و 10188 
اســتناد در جایگاه اول و دوم، محســن مردی از موسســه 
تحقیقــات ثبت و گواهی بــذر و نهال با  4764 اســتناد 

 در جایگاه ســوم قــرار دارد. همچنین در باالترین شــاخص 
اچ ایندکس پژوهشــگران، میثم طباطبایی پزوه و سیدقاســم 
 حسیني ســالکده از پژوهشــگاه بیوتکنولوژي کشــاورزي با 
اچ ایندکس 52 و 44 در جایگاه اول و دوم، امید رحمتی از مرکز 
 تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان با 
اچ ایندکس 34 در جایگاه ســوم قرارگرفته اند. ازنظر شاخص 
اســتناد به ازاي هر مقاله عادل جلیلی از موسســه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشــور با 166/72، محسن مردی از مؤسسه 
تحقیقــات ثبت و گواهی بذر و نهــال با 70/06، امید رحمتی 
از  مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان 

تعداد مؤسسه/پژوهشگاه/پژوهشكده/مرکز ملی تحقيقاتپژوهشگرانرديف
توليدات 

علمی

تعداد 
استنادها 

شاخص 
هرش

شاخص 
G-Index

استناد 
به ازای هر 

مقاله

38523142213/76مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانسیدعطا امینی32

37510142113/78پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیپژمان آزادی33

18391141821/72موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورمهرزاد کشاورزی فرد34

2541681325166/72موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورعادل جلیلی35

45715132615/89پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمهرشاد زین العابدینی36

35654132518/69موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورحسن نصراله زاده ساروی37

22653132229/68مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسندا مفتون آزاد38

4942213188/61موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورمحمدصدیق مرتضوی39

27348131812/89مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانمحسن نیازیان40

25621122424/84موسسه تحقیقات خاک و آبکاظم خاوازی41

21475122122/62موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیسیدمحمدحسین بنی طباءبیدگلی42

21451122121/48مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاریصالح یوسفی43

36422122011/72موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورمحمدرضا صفرنژاد44

31374121812/06موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیمجید تبیانیان45

22660112230موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیاحمد شریفی مالواجردی46

15544111536/27موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورنیما پورنگ47

33516112215/64موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیعباس زارع میرک آبادی48

32490112115/31مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسوحید روشن سروستانی49

19448111923/58موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورحسین زینلی50

کردستان با 66/21  بیشترین استناد به ازای هر مقاله را داشته اند. 
همچنین ازنظر باالترین شاخص G-Index پژوهشگران، سیدقاسم 
حسیني سالکده و میثم طباطبایی پزوه از پژوهشگاه بیوتکنولوژی 
کشاورزی به ترتیب با   G-Index  97 و 91 در جایگاه اول و دوم 

و محســن مردی از  مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با 
G-Index  68 در جایگاه سوم قرار گرفته اند.

بر اســاس نام سازماني پژوهشگران در این پایگاه استنادي 
در سامانه علم سنجي، جدول 2 استخراج شده است:

جدول 2- فهرست 50 پژوهشگر برتر سازمان در پایگاه WOS ISI سامانه علم سنجی بر اساس نام واحد سازمانی 

بر اساس مندرجات جدول 2، از 50 پژوهشگر برتر سازمان در 
پایگاه WOS ISI سامانه علم سنجی، بیشترین تعداد مربوط 
به پژوهشــگاه بیوتکنولوژی کشــاورزی با 11 نفر، مؤسسه 
تحقیقات علوم شیالتی کشور و مؤسسه تحقیقات جنگل ها 
و مراتع کشــور  با 7 نفر و مؤسســه تحقیقات واکســن و 

سرم سازی رازی با 6 نفر بوده است.

پژوهشــگران برتر ســازمان در پايگاه اســتنادي 
بين المللی Scopus در سامانه علم سنجي 

    بخشــي از نتایج پژوهش هایي که توسط پژوهشگران 

ســازمان انجام مي شــود در قالب مقاله منتشــر مي شوند. 
 برخــي از این مقاالت در نشــریات بین المللــي و معتبري 
که در پایگاه اطالعاتي استنادي اسکوپوس نمایه مي شوند، 
 منتشــر مي شــوند. در جدول1، وضعیــت تولیدات علمي، 
 تعداد اســتنادها، شــاخص هرش و ارجاع به ازاي هر مقاله، 
50 نفــر پژوهشــگران برتر ســازمان در پایگاه اســتنادي 
 بین المللي Scopus در ســامانه علم ســنجي آورده شــده 

است.

تعداد واحد تابعهرديف

11پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی1

7مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور2

7مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور3

6مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی4

3مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور5

3مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان6

2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری7

2مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی8

2مؤسسه تحقیقات خاک و آب9

2مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس10

1موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر11

1مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال12

1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری13

1مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور14

1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی15

50جمع
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جدول 3- وضعيت توليدات علمی  50 پژوهشگر برتر  سازمان در پایگاه Scopus سامانه علم سنجي

پژوهشگرانرديف
مؤسسه/پژوهشگاه/پژوهشكده/مرکز ملی 

تحقيقات
تعداد 

توليدات 
علمی

تعداد 
استنادها 

شاخص 
هرش

شاخص 
G-Index

استناد 
به ازای 
هر مقاله

28112071569942/95پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمیثم طباطبائی پزوه1
25710500459640/85پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیسیدقاسم حسینی سالکده2
1954011355420/56موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورفاطمه سفیدکن3
703734346153/34مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانامید رحمتی4
1453545325524/24موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیمریم دادار5
572292304740/21موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورابوالفضل جعفری6
931954283921/01موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورسیدمرتضی حسینی7
711975274227/81پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمریم هاشمی8

774115266353/44موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمحسن مردی9
461929264341/93مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربیبهرام چوبین10
742164244529/24موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوررسول زارع11
561443223725/76پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیلیال مامنی12
722099214529/15پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیغالمرضا صالحی جوزانی13
761309213417/22پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمحمدامین حجازی14
701198203217/11موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشوررضا محمدی15
703874196255/34موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیفرشته انصاری16
32724192622/62پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزییوسف نامی17
511333183626/13موسسه تحقیقات خاک و آبفرهاد رجالی18
47973183020/7موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیعلی اسحاقی19
53950182917/92موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیفریبرز عباسی20
74893182812/06موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوراسکندر زند21
401065163226/62پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریطیب رضیئی22
561028163018/35موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورحسین بتولی23
46937162920/36پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیالهه معتمدی سده24
29761162726/24پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیفروغ قاسمی25
41754162618/39موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوراصغر حیدری26

64742162411/59موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورمنصور طرفی موزان زاده27
38723162619/02موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازییوسف شاه علی28
39638162516/35پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمحمدرضا غفاری29
42631162315/02موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرعلیرضا پورابوقداره30
3442841534126موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورعادل جلیلی31

251104152544/16پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیحسین قنواتی32
33845152925/6موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورکامکار جای مند33
28842152830/07مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسندا مفتون آزاد34

بر اســاس اطالعات مندرج در جــدول 3، ازنظر تعداد 
تولیدات علمي میثم طباطبایي پزوه و سیدقاســم حسینی 
سالکده از پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تعداد 281 
و 257 عنــوان در جایگاه اول و دوم ، فاطمه ســفیدکن از 
مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با تعداد 195 عنوان 
در جایگاه ســوم قرارگرفته اند. ازنظر تعداد استنادها، میثم 
طباطبایی پزوه و ســید قاسم حسیني سالکده از پژوهشگاه 
بیوتکنولــوژي کشــاورزي با تعــداد 12071 و 10500در 
جایگاه اول و دوم، عادل جلیلی از مؤسسه تحقیقات جنگلها 
و مراتع کشــور با تعداد 4284 استناد در جایگاه سوم قرار 
دارند. همچنین ازنظر شــاخص اچ ایندکس پژوهشــگران، 
میثم طباطبایي پزوه و ســید قاســم حســیني سالکده از 
پژوهشــگاه بیوتکنولوژي کشاورزي با اچ ایندکس 56 و 45 

در جایگاه اول و دوم ، فاطمه سفیدکن از مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشــور با اچ ایندکس 35 در جایگاه سوم 
قرارگرفته اند. ازنظر شــاخص استناد به ازاي هر مقاله عادل 
جلیلی از مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور با 126 
اســتناد در جایگاه اول، فرشته انصاری از موسسه تحقیقات 
واکسن وسرم ســازی رازی با 55/34  اســتناد در جایگاه 
دوم و محســن مردی  از موسســه تحقیقات ثبت و گواهی 
بذر و نهال با 53/44  اســتناد در جایگاه سوم قرارگرفته اند. 
همچنین ازنظــر شــاخص G-Index پژوهشــگران، میثم 
طباطبایی پزوه و سید قاسم حســیني سالکده از پژوهشگاه 
بیوتکنولوژی کشاورزی با G-Index 99 و 96 در جایگاه اول 
و دوم، محسن مردی  از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر 

و نهال با G-Index  63 در جایگاه  سوم قرارگرفته اند.

جدول 3- )ادامه( - وضعيت توليدات علمی  50 پژوهشگر برتر  سازمان 
در پایگاه Scopus سامانه علم سنجي

پژوهشگرانرديف
تعداد مؤسسه/پژوهشگاه/پژوهشكده/مرکز ملی تحقيقات

توليدات 
علمی

تعداد 
استنادها 

شاخص 
هرش

شاخص 
G-Index

استناد 
به ازای 
هر مقاله

45714152515/86مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانسیدعطا امینی35
19671151935/31پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریمحمدرضا کوثری36
42640152415/23مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقیاحمد بایبوردی37
24472152119/66موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورمهرزاد کشاورزی فرد38

361007143127/97موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیاحمد شریفی مالواجردی39
40893142922/32موسسه تحقیقات خاک و آبکاظم خاوازی40
48785142716/35موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشوررضا صفری عیسی خندقی41
31764142724/64مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهانعباسعلی قیصری42
39760142719/48موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورحسن نصراله زاده ساروی43
43592142313/76پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیپژمان آزادی44
34559142216/44موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورمهشید رحیمی فرد45
4443314199/84موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیمجید تبیانیان46
53754132614/22پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمهرشاد زین العابدینی47
59602132210/2موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورتورج ولی نسب پوری48
34577132316/97موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرمجید غالمحسینی49
23558132324/26موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیسیدمحمدحسین بنی طباءبیدگلی50
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در سامانه علم سنجي جدول 4 استخراج شده است:بر اساس نام سازماني پژوهشگران در این پایگاه استنادي 

بر اســاس مندرجات جدول 4، از 50 پژوهشــگر برتر 
ســازمان در پایگاه Scopus سامانه علم ســنجی، بیشترین 
تعداد مربوط به پژوهشــگاه بیوتکنولوژي کشاورزي با 13 
نفر، مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشــور، مؤسسه 
تحقیقات واکســن و سرم ســازی رازی،  مؤسسه تحقیقات 

علوم شیالتی کشور با 6 نفر بوده است.

پژوهشــگران برتر ســازمان در پايگاه اســتنادي 
بين المللی Google Scholar در سامانه علم سنجي   

بخشــي از نتایج پژوهش هایي که توســط پژوهشگران 

ســازمان انجام مي شــود در قالب مقاله منتشــر مي شوند. 
برخي از این مقاالت در نشــریات علمي پژوهشــي داخلي 
و بین المللي منتشر مي شــوند که اطالعات آن ها در پایگاه 
اطالعاتي اســتنادي گوگل اســکوالر نمایه مي شــوند. در 
جدول5، وضعیت تولیدات علمي، تعداد استنادها، شاخص 
هــرش و ارجاع به ازاي هر مقاله، 50 نفر پژوهشــگران برتر 
 Google Scholar سازمان در پایگاه اســتنادي بین المللي

در سامانه علم سنجي آورده شده است.

جدول 4-فهرست 50 پژوهشگر برتر سازمان در پایگاه Scopus سامانه علم سنجی بر اساس نام واحد سازمانی 

تعداد واحد تابعهرديف

13پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی1

6مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور2

6مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی3

6مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور4

3مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور5

2مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی6

2مؤسسه تحقیقات خاک و آب7

2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری8

2مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان9

2موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر10

1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان11

1مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال12

1مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور13

1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس14

1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی15

1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی16

50جمع

جدول 5- وضعيت توليدات علمی  50 پژوهشگر برتر  سازمان در پایگاه Google Scholar سامانه علم سنجي

مؤسسه/پژوهشگاه/پژوهشكده/مرکز ملی تحقيقاتپژوهشگرانرديف
تعداد 

توليدات 
علمی

تعداد 
استنادها 

شاخص 
هرش

شاخص 
G-Index

استناد 
به ازای هر 

مقاله
353165336311746/83پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمیثم طباطبائی پزوه1
274189945413469/32پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیسیدقاسم حسینی سالکده2
5097897477315/51موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورفاطمه سفیدکن3
1765501397031/25موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیمریم دادار4
944879396951/9مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانامید رحمتی5
206112293210554/5موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمحسن مردی6
702830325340/42موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورابوالفضل جعفری7
1232525324420/52موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورسیدمرتضی حسینی8
2263506315615/51موسسه تحقیقات خاک و آبفرهاد رجالی9
2084220306120/28موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوررسول زارع10
2033098305115/26موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشوررضا محمدی11
762640295034/73پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمریم هاشمی12
612403284839/39مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربیبهرام چوبین13
1783467255719/47پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیغالمرضا صالحی جوزانی14
441286225456/48موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوراسکندر زند15
228210425419/22موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیفریبرز عباسی16
1011659253816/42موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرعلیرضا پورابوقداره17
1547223248446/9موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورعادل جلیلی18
2322706244911/66موسسه تحقیقات خاک و آبکاظم خاوازی19
1432001244213/99موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوراصغر حیدری20
1823043235316/71پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیفواد مرادی21
384280423427/3موسسه تحقیقات خاک و آباحمد اصغرزاده22
1582152234313/62پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمحمدامین حجازی23

1169792229884/41موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیفرشته انصاری24
220178522348/11مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهرانمجید رشیدی25
170167822339/87موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرامیرحسین شیرانی راد26
721653223922/95پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیلیال مامنی27
2503398215513/59موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورمحمدباقر رضائی28
761727214122/72پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریطیب رضیئی29
37971213126/24پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزییوسف نامی30
250174220386/96موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورمحمود بهمنی31
1141732203915/19موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورحسین بتولی32
275163920335/96موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرجهانفر دانشیان33
672156820392/33موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورنیما پورنگ34
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اطالعات مندرج در جدول 5 حاکي از آن است ازنظر تعداد 
تولیدات علمي نیما پورنگ از موسسه تحقیقات علوم شیالتی 
کشور با تعداد 672 عنوان در جایگاه اول، محمدحسن عصاره 
از موسســه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با تعداد 554 
عنوان در جایگاه دوم و فاطمه ســفیدکن از مؤسسه تحقیقات 
جنگل ها و مراتع کشــور  با تعداد 509 عنوان در جایگاه سوم 
قرارگرفته اند. ازنظر تعداد اســتنادها، حسن فضائلی از مؤسسه 
تحقیقــات علوم دامی کشــور با 28550 اســتناد در جایگاه 
اول، ســید قاسم حسیني ســالکده و میثم طباطبایی پزوه از 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تعداد 18994 و 16533 
اســتناد به ترتیب در جایگاه دوم و ســوم قرار دارند. همچنین 
در باالترین شــاخص اچ ایندکس پژوهشگران، میثم طباطبایی 
پزوه و ســید قاسم حسیني سالکده از پژوهشگاه بیوتکنولوژي 
کشــاورزي با اچ ایندکس 63 و 54 به ترتیب در جایگاه اول و 

دوم، فاطمه سفیدکن از مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
کشــور با اچ ایندکس 47 در جایگاه سوم قرارگرفته اند. ازنظر 
شاخص اســتناد به ازاي هر مقاله حســن فضائلی از موسسه 
تحقیقات علوم دامی کشور با 116/53 استناد، فرشته انصاری  
از موسســه تحقیقات واکســن وسرم ســازی رازی با 84/41   
استناد، سیدقاسم حسیني سالکده  از پژوهشگاه بیوتکنولوژي 
کشــاورزي با 69/32  استناد به ترتیب بیشترین استناد با ازاي 
 G-Index هر مقاله را داشته اند. همچنین در باالترین شاخص
پژوهشــگران، حسن فضائلی از موسســه تحقیقات علوم دامی 
کشــور با G-Index 168 در جایگاه اول، سیدقاســم حسیني 
ســالکده و میثم طباطبایی پزوه از پژوهشــگاه بیوتکنولوژي 
کشــاورزي با 134 و G-Index 117 در جایگاه دوم و ســوم 

قرارگرفته اند.

جدول 5- )ادامه(- وضعيت توليدات علمی  50 پژوهشگر برتر  سازمان در پایگاه Google Scholar سامانه علم سنجي

مؤسسه/پژوهشگاه/پژوهشكده/مرکز ملی تحقيقاتپژوهشگرانرديف
تعداد 

توليدات 
علمی

تعداد 
استنادها 

شاخص 
هرش

شاخص 
G-Index

استناد 
به ازای هر 

مقاله
551213203422/05موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیعلی اسحاقی35
871083203112/44پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیپژمان آزادی36
283265819489/39موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرفرهاد عزیزی37
1271977194315/56پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریفرود شریفی38
1391784194012/83موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورکامکار جای مند39
554176619353/18موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمحمدحسن عصاره40
297155419325/23موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورمحمد محمدی41
1381519193711موسسه تحقیقات خاک و آبهادی اسدی رحمانی42
1451490193410/27مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویر احمدرحمت اهلل کریمی زاده43
162148019349/13موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازیعباس زارع میرک آبادی44
1081344193512/44پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزیمهرشاد زین العابدینی45
971291193413/3مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانسیدعطا امینی46
1121170193110/44مرکز ملی تحقیقات شوریهادی پیراسته انوشه47
131111019278/47موسسه تحقیقات علوم باغبانیداراب حسنی48

2452855018168116/53موسسه تحقیقات علوم دامی کشورحسن فضائلی49
971761184118/15موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیاحمد شریفی مالواجردی50

بر اساس نام سازماني پژوهشگران در این پایگاه استنادي 

جدول 6- فهرست 50 پژوهشگر برتر سازمان در پایگاه Google Scholar سامانه علم سنجی بر اساس نام واحد سازمانی

بر اساس مندرجات جدول 6، از 50 پژوهشگر برتر سازمان 
در پایگاه Google Scholar سامانه علم سنجي، بیشترین تعداد 
به ترتیب مربوط به پژوهشــگاه بیوتکنولوژي کشاورزي با 10 
نفر، مؤسســه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشــور با 6 نفر بوده 

است. 

جمع بندي:
 بر اســاس اطالعات استخراج شــده از 3 پایگاه استنادی 
بین المللی مي توان بیان داشــت ســید قاسم حسیني سالکده 
و میثم طباطبایی پزوه از پژوهشــگاه بیوتکنولوژي کشاورزي 

در پایگاه هاي اســتنادي از باالترین شاخص هرش برخوردارند 
و به ترتیب در جایگاه اول و دوم، فاطمه ســفیدکن از موسسه 

تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در جایگاه سوم قرار دارد.
از 50 نفر برترین ها در هر یک از 3 پایگاه استنادي سامانه 
علم ســنجي،34 نفر از پژوهشــگاه بیوتکنولوژي کشاورزي، 
 19نفر از مؤسســه تحقیقــات جنگل ها و مراتع کشــور و

18 نفر از مؤسســه تحقیقات واکســن و سرم ســازی رازی 
بوده اند.

تعداد واحد تابعهرديف
10پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی1

6مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور2
4مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی3
4مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور4
4مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر5
4مؤسسه تحقیقات خاک و آب6
3مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور7
2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری8
2مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال9
2مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی10
2مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان11
1مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور12
1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویر احمد13
1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران14
1مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور15
1مرکز ملی تحقیقات شوری16
1موسسه تحقیقات علوم باغبانی17
1مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی18

50جمع

در سامانه علم سنجي، جدول 6 استخراج شده است: 
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مريم پورعباس قهرمانی1

انتشــار مجالت ســازمان تحقیقات، آمــوزش و ترویج 
کشــاورزی که بیشتر توسط موسســات و مراکز تحقیقاتی 
تابعه انجام می گیرد نقش عمـده ای در ارایـه دستاوردهای 
علمی حوزه کشــاورزی و منابع طبیعی داشته و نموداری 
از وضعیت علمی این حوزه اســت. به همین دلیل ارزیابی 
و رتبه بندی مجالت به منظور ارتقای ســطح کیفی و کمی 
آنها حائز اهمیت اســت. هرســاله گزارش های تحلیلی به 
صورت تحلیلی از ســامانه ارزیابی مجالت سازمان بر اساس 
شاخص های ارزیابی دریافت می شــود که معیار رتبه بندی 
مجالت است. در ادامه گزارش ارزیابي و رتبه بندي مجالت 
ســازمان در سال 1400 بر اساس شاخص های تعیین شده 

در جداول زیر آورده شده است.

شاخص های ارزيابی در سامانه ارزيابی مجالت سازمان

مهمترین شاخص های ارزیابی مجالت در سامانه ارزیابی 
به شرح زیر می باشد:

 تکمیل آرشیو
 تکمیل آیتم های مختلف مجله )هدف، اصول اخالقی و ....(

 تکمیل اطالعات هیــات تحریریه )عنوان، درجه علمی و 
گرایش، تصویر و ...(

 تکمیل آیتم داوران، آدرس مجله و شماره تماس
 توضیحات صفحه اول مجله )مجوزها، صفحه شناسنامه و 

اطالع رسانی در مورد مجله(
 نمایه نامه های مجله

 ســاختار منسجم و صفحه آرایی مقاالت )جداول، تصاویر 

و ....(
 داشتن شاپا چاپی و الکترونیکی

 محدودیت انتشــار مقاالت اعضای هیات تحریریه در هر 

شماره )به خصوص سردبیر(
 تعداد مقاالت ارسالی، داوری، منتشر شده در هر دوره و 

رعایت درصد انتشار مقاالت درون و برون سازمانی
 اختصاص شناسه ) DOI( به مقاالت پژوهشی 

ارزیابي و رتبه بندي مجالت 

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزی

ارزیابي و رتبه بندي مجالت سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزیپژوهش نامه دانش شناسی کشاورزی / سال 1400 / شماره 52
پژوهش نامه دانش شناسی کشاورزی / سال 1400 / شماره 53

جدول 1- ارزیابي و رتبه بندي مجالت علمی سازمان

1. کارشناس گروه علم سنجی، مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی

رتبه بندیوضعيت نتشارصاحب امتيازعنوان مجلهرديف

1Archives of Razi Instituteسبزموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیA+96

2Rostanihaسبزموسسه گیاه پزشکی کشورA+95

A+95سبزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران3

4Iranian J. of Fisheries Scienceسبزموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورA+94

A+94سبزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورتحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران5

A+94سبزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورتحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران6

A+94سبزپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریمهندسی و مدیریت آبخیز7

A+93سبزموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشورمجله علمی شیالت ایران8

A+93سبزانجمن علمی بذر ایران و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالعلوم و فناوری بذر ایران9

A+92سبزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورتحقیقات جنگل و صنوبر ایران10

A+92سبزموسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیتحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک11

A+92سبزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورتحقیقات مرتع و بیابان ایران12

A+92سبزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورطبیعت ایران13

A+91سبزموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورآفات و بیماری های گیاهی14

A+91سبزموسسه تحقیقات خاک و آبپژوهش آب در کشاورزی15

A+91سبزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارسپژوهش های آبخیزداری16

A+91سبزموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیتحقیقات مهندسی صنایع غذایی17

A+91سبزموسسه تحقیقات خاک و آبزیست شناسی خاک18

A+90سبزموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیتحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی19

A89سبزموسسه تحقیقات خاک و آبمدیریت اراضی20

A87سبزموسسه تحقیقات خاک و آبپژوهش های خاک21

A87سبزموسسه تحقیقات علوم دامی کشورعلوم دامی22

A86سبزموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشورزراعت دیم23

A85سبزموسسه تحقیقات پنبه کشورپژوهش های پنبه ایران24

A85سبزموسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزیتحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی25

A83سبزموسسه تحقیقات اصالح و بذر چغندرقندچغندرقند26

A81سبزموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورمهار زیستی در گیاه پزشکی27

A80سبزمرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویپژوهش های کاربردی زراعی28

A80سبزموسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشورتحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران29

B77زردموسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهالنهال و بذر30

31Crop Breeding Journalزردموسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرB70

B70زردموسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذریافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی32

B68زردموسسه آموزش و ترویج کشاورزیپژوهش مدیریت آموزش کشاورزی33

مجالت علمی ســازمان به آن دسته از مجالت تعلق می گیرد 
کــه با مجوز وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری و وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی با درجه علمی پژوهشی منتشر می شوند. اطالعات 

مندرج در جدول 1 حاکی از آن اســت که از بین 33 مجله علمی 
سازمان، مجله Archives of Razi Institute  موسسه تحقیقات 
واکســن و سرم سازی رازی با کســب امتیاز 96 از 100 و 
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رتبــه +A، باالترین امتیاز و مجله پژوهــش مدیریت آموزش 
کشاورزی از موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با کسب امتیاز 

مجالت ترویجی ســازمان به آن دسته از مجالت تعلق 
می گیرد که با مجوز شــورای انتشارات ســازمان و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی به منظور ارائه نتایج تحقیقات و 
دستاوردهای سازمان به زبانی ساده و گویا برای بهره بردان 
منتشر می شوند. اطالعات مندرج در جدول 2 حاکی از آن 
اســت که از بین 24 مجله ترویجی سازمان، مجله علوفه و 
خــوراک دام مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع 

طبیعی آذربایجان شــرقی  و مجله  علوم کاربردی ســیب 
زمینی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
همدان با کسب امتیاز 84 از 100 و رتبه A، باالترین امتیاز 
و مجله چای و دمنوش های گیاهی و زعفران با کسب امتیاز 
52 از 100 و رتبه C پایین ترین امتیاز را آورده است. جدول 
4 وضعیت کلی مجالت ترویجی سازمان را به تصویر کشیده 

است.

ارزیابي و رتبه بندي مجالت سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی

جمع کلتعدادموضوعرديف

وضعيت انتشار

29نشریات به روز

33 4نشریات در وضعیت هشدار

0نشریات با تاخیر انتشار

رتبه

A+ ≤ 90 19

33 A ≤ 80 10

B ≤ 654

جدول 2- وضعيت كلی رتبه بندي مجالت علمی سازمان

68 از 100 و رتبه B پایین ترین امتیاز را آورده است. جدول 2 
وضعیت کلی مجالت علمی سازمان را به تصویر کشیده است.

با توجه بــه اطالعات مندرج در جــدول 2، 29 عنوان 
مجله علمی ســازمان به روز و 4 عنــوان مجله در وضعیت 
هشــدار و زرد قرار دارند. هیچ کــدام از مجالت علمی در  

وضعیت تاخیر در انتشار قرار نگرفته اند. 19 عنوان در رتبه 
+A، 10 عنوان در رتبه A  و 4 عنوان در رتبه B قرار دارند.

جدول 3- ارزیابي و رتبه بندي مجالت ترویجی سازمان

رتبه بندیوضعيت انتشارصاحب امتيازعنوان مجلهرديف

A84سبزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقیعلوفه و خوراک دام1

A84سبزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدانعلوم کاربردی سیب زمینی2

A80سبزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندرانحفاظت و بهره برداری جنگلهای هیرکانی3

A80سبزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمانسبزیجات گلخانه ای4

B77زردمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی کرمانحفظ و بهره وری آب5

B75زردمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی انار6

B73زردموسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزیمدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی7

B70زردمرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزیعلوم و فناوری اطالعات کشاورزی8

B69زردمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستانگیاهان دانه روغنی9

B69زردموسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزرماهیان خاویاری10

B68زردمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبیزرشک و عناب11

B65زردمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین انگور12

C64قرمزموسسه تحقیقات برنج کشورشالیزار13

C62قرمزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستانحبوبات14

C61قرمزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجانتولید و فرآوری زیتون15

C52قرمزموسسه تحقیقات علوم باغبانیچای و دمنوش های گیاهی16

C52قرمزمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضویزعفران17

جمع کلتعدادموضوعرديف

وضعيت انتشار

4نشریات به روز

17 8نشریات در وضعیت هشدار

5نشریات با تاخیر انتشار

رتبه

A+ ≤ 90 0

17

A ≤ 80 4

B ≤ 658

C ≤ 505

جدول 4- وضعيت كلی رتبه بندي مجالت ترویجی سازمان

بــا توجه به اطالعات مندرج در جــدول 4، 4 عنوان از 
مجالت ترویجی ســازمان به روز، 8  عنوان مجله زرد و در 
وضعیت هشــدار و 5 عنوان مجله در وضعیت قرمز و تاخیر 

 ،Aدر انتشار قرار دارند. 4 عنوان از مجالت ترویجی در رتبه
8 عنوان در رتبه B و 5 عنوان در رتبه C قرار دارند.
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جدول 5- ارزیابي و رتبه بندي مجالت بدون درجه سازمان

رتبه بندیوضعيت انتشارصاحب امتيازعنوان مجلهرديف

A86سبزموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورگیاهشناسی ایران1

A80سبزپژوهشکده اکولوژی دریای خزرمجله آبزیان دریای خزر2

B79سبزپژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور)بندر انزلی(علوم آبزی پروری پیشرفته3

B78زردسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیبازتاب تات4

B74زردپژوهشکده میگوی کشورمیگو و سخت پوستان5

B73زردموسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورآفت کش ها در علوم گیاه پزشکی6

B67زردمرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی- انجمن علمی گیاهان دارویی ایرانفناوری گیاهان دارویی ایران7

B66زردپژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمانبوم شناسی منابع آبی8

C64قرمزپژوهشکده آبزی پروری جنوب کشورفصلنامه ماهیان دریایی9

C52قرمزموسسه آموزش و ترویج کشاورزیمروج10

مجالت بدون درجه ســازمان اطالعات به آن دســته از 
مجالت تعلق می گیرد که در فهرست مجالت وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری قرار ندارند و یا دارای مجوز از شــورای 
انتشــارات سازمان نمی باشند. اطالعات مندرج در جدول 5 
حاکی از آن اســت که از بین  10 عنوان مجله بدون درجه، 
مجله گیاهشناسی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 

کشــور با کسب امتیاز 86 از 100 و رتبه A، باالترین امتیاز 
و مجله مروج موسســه آموزش و ترویج کشاورزی با کسب 
امتیاز 52 از 100 و رتبه C پایین ترین امتیاز را آورده است. 
جدول 4 وضعیت کلی مجالت ترویجی سازمان را به تصویر 

کشیده است.

جمع کلتعدادموضوعرديف

وضعيت انتشار

2نشریات به روز

10 6نشریات در وضعیت هشدار

2نشریات با تاخیر انتشار

رتبه

A+ ≤ 90 0

10

A ≤ 80 2

B ≤ 656

C ≤ 502

جدول 6- وضعيت كلی رتبه بندي مجالت بدون درجه سازمان

بــا توجه به اطالعات مندرج در جــدول 6، 2 عنوان از 
مجله بدون درجه ســازمان به روز، 6 عنوان مجله زرد و در 
وضعیت هشــدار و 2 عنوان مجله در وضعیت قرمز و تاخیر 

در انتشــار قــرار دارند. در این بخش 2 عنــوان از مجالت 
ترویجی در رتبهA ،  6 عنوان در رتبه B و 2 عنوان در رتبه 

C قرار دارند.

گزارش سامانه رزومه هوشمند 

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج كشاورزی

اسفند 1400

ناصر اشكنی پور1

سـازمان تحقیقـات، آمـــوزش و ترویـج کشـاورزی از 
جملـــه بزرگتریـن سـازمان های پژوهشـی کشـور و بلکـه 
خاورمیانـــه به شـــمار می آیـد. حضـور بیـــش از 2800 
عضـــو هیئـت علمـــی و پژوهشگر در ایـن سـازمان کـه 
طرح هـــای تحقیقاتی مختلفـــی را درحوزه هـای متنوع 
علوم کشـاورزی به سـرانجام می رسـانند و سـاالنه حـدود 
2000 گـزارش پژوهشی از ایـن طرح هـا تهیـه می کننـد، 
شـــاهدی بر این مدعاســـت. انتشـــار حجم وسـیعی از 
مقاالت علمی و پژوهشـــی، علمی و ترویجی، نشـریه های 
فنـــی و ترویجـی،کتـــاب، و تولیـد دانـــش فنی بخـش 
مهـم دیگـــری از برون دادهای این ســـازمان تحقیقاتـی 
محسـوب می شـــود. مأموریت هـای پژوهشـی و آموزشـی 
ایـــن ســـازمان از طریق حدود 80 مؤسسـه، پژوهشگاه، 
پژوهشـــکده و مرکز تحقیقاتی و آموزشـی  و بیش از 300 
ایستگاه تحقیقاتی که در سرتاسـرکشـور پراکنده هسـتند 

بـه انجام می رسـد.
سامانه رزومه هوشمند ســـازمان تحقیقـات، آمـوزش 
و ترویـج کشـــاورزی با هدف ثبت اطالعات و فعالیت های 

مختلف پژوهشــی، آموزشــی، ترویجی و اجرایی واحدهای 
تابعه سازمان در آبان ماه سال 1399 راه اندازی شده است.

این ســامانه امــکان ثبت همة فعالیت هاي پژوهشــي، 
آموزشي و ترویجي محققان، مدرسان، اعضای هیئت علمی 
و کارشناسان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
را به  صورت رزومه هوشمند اینترنتی فراهم آورده است. این 
سامانه با هدف پایش به هنگام فعالیت هاي مختلف سازمان، 
موسسات و مراکز تابعه، اخذ گزارش هاي متنوع از فعالیت ها 
در ســطوح مختلف )محقق/بخش/موسسه/مرکز/سازمان( و 
ارسال اطالعات موردنیاز به نرم افزارها و سامانه هاي مختلف 
)ترفیع و ارتقاء اعضاء هیئت علمي/ارزیابي عملکرد و ارتقاء 
رتبه کارکنان غیرهیئت علمي/ اثربخشــي و ...( ایجاد شده 
است. همچنین اطالعات ثبت شده نهایي در سامانه نماتات 
بــه نشــانیhttp://namatat.areeo.ac.ir  )تصویــر جامع 
فعالیت هاي پژوهشي، آموزشي و ترویجي سازمان تحقیقات، 

آموزش و ترویج کشاورزي( قرار مي گیرد. 
گزارش حاضر به منظور انعکاس وضعیت تکمیل سامانه 
رزومه هوشمند بر اساس واحدهای تابعه سازمان از سامانه 

نماتات تهیه و منتشر شده است. 
1. رئیس گروه پژوهش و علم سنجی مرکز فناوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی

پژوهش نامه دانش شناسی کشاورزی / سال 1400 / شماره 53
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نمودار 1: تعداد مقاالت ثبت شده موسسات تحقيقاتی

همانگونه که  نمودار 1 نشــان می دهد در بخش مقاالت 
موسسات،  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با 540 
عنوان، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با  538 عنوان 

و موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور با 491 عنوان مقاله 
به ترتیب بیشترین مقاالت را در سامانه رزومه هوشمند به 

ثبت رسانده اند.

نمودار 2 : تعداد مقاالت ثبت شده مراكز تحقيقاتی 

همانگونه که  نمودار 2 نشــان می دهد در بخش مقاالت مراکز 
تحقیقاتــی، مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی 
اســتان فارس با 484 عنــوان مقاله، مرکز تحقیقــات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی اســتان چهارمحال و بختیاری با 340 

عنوان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اصفهان با 322 عنوان به ترتیب بیشــترین مقاالت را در ســامانه 

رزومه هوشمند به ثبت رسانده اند. 

نمودار 3: تعداد مقاالت كنفرانس ها و همایش های ثبت شده موسسات تحقيقاتی

نمــودار 3 بخش مقــاالت کنفرانس هــا و همایش های 
موسســات را  نشــان می دهــد. در این بخش، موسســه 
تحقیقات علوم شــیالتی کشــور با 438 عنوان، موسســه 

تحقیقات گیاهپزشــکی با 233 عنوان و موسسه تحقیقات 
علوم باغبانی با 168 عنوان به ترتیب بیشترین مقاالت را در 

سامانه رزومه هوشمند به ثبت رسانده اند. 

نمودار 4: تعداد مقاالت كنفرانس ها و همایش های ثبت شده مراكز تحقيقاتی

نمــودار 4 بخش کنفرانس هــا و همایش هــای مراکز 
تحقیقاتی را  نشــان می دهد. در این بخش، مرکز تحقیقات 
و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان فارس با 385 
عنوان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
اســتان همدان با 242 عنــوان و مرکز تحقیقات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری با 

193 عنوان به ترتیب بیشترین و مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی اســتان سیستان و بلوچستان و 
مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان 
قم تنها با 1 عنوان کمترین مقاالت کنفرانس ها و همایش ها 

را در سامانه رزومه هوشمند به ثبت رسانده اند.
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نمودار 5: تعداد نشریه ترویجی و فنی ثبت شده موسسات و مراكز تحقيقاتی

نمودار 5 بخش نشــریه ترویجی و فنی را  نشان می دهد   
در این بخش،  موسسه تحقیقات علوم باغبانی  با 80 عنوان، مرکز 
تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان فارس با 69 

عنوان و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
اردبیل با 44 عنوان به ترتیب بیشترین نشریه ترویجی و فنی را در 

سامانه رزومه هوشمند به ثبت رسانده اند.

نمودار 6: تعداد كتاب های ثبت شده موسسات و مراكز تحقيقاتی

نمــودار 6 بخش کتاب  ها را  نشــان می دهــد در این بخش،  
موسســه تحقیقات علوم باغبانی با 44 عنوان، موسسه تحقیقات 
علوم شیالتی کشور و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی استان  اصفهان با 33 عنوان و موسسه تحقیقات اصالح و 
تهیه نهال و بذر با 31 عنوان به ترتیب بیشــترین عناوین کتاب را 

در سامانه رزومه هوشمند به ثبت رسانده اند. 

نمودار 7: تعداد اختراعات و اكتشافات ثبت شده موسسات و مراكز تحقيقاتی  

نمودار 7 بخش اختراع و اکتشاف را  نشان می دهد. در این 
بخش،  موسســه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با 155 عنوان، 
مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان  

قزوین با 36 عنوان  و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی با 20 
عنوان اختراع و اکتشاف، بیشترین عناوین را در سامانه رزومه 

هوشمند به ثبت رسانده  است.

نمودار 8: تعداد دستورالعمل علمی فنی/ ترویجی ثبت شده موسسات و مراكز تحقيقاتی 

نمــودار 8 تعداد دســتورالعمل علمی فنی/ ترویجی را  نشــان 
می دهد. در این بخش،  موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با 27 
عنوان، مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان 

مازندران با 16 عنوان و موسســه تحقیقات علوم دامی کشور با 13 
عنوان، به ترتیب بیشــترین عناوین دستورالعمل را در سامانه رزومه 

هوشمند به ثبت رسانده اند. 
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نمودار 9: تعداد رقم/ نژاد ثبت شده موسسات و مراكز تحقيقاتی 

نمودار 9 تعداد رقم/ نژاد موسســات و مراکز تحقیقاتی را  نشان 
می دهد. در این بخش،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
طبیعی استان  اردبیل با 56 عنوان، موسسه تحقیقات علوم باغبانی 

با 47 عنوان و موسســه تحقیقات اصالح و تهیــه نهال و بذر با 36 
عنوان، به ترتیب بیشــترین عناوین را در سامانه رزومه هوشمند به 

ثبت رسانده اند. 

نمودار 10: تعداد یافته های قابل ترویج ثبت شده موسسات و مراكز تحقيقاتی

نمــودار 10 تعــداد یافته هــای قابل ترویج موسســات و مراکز 
تحقیقاتی را  نشــان می دهــد. در این بخش،  موسســه تحقیقات 
گیاه پزشکی کشور با  23 عنوان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 

و منابع طبیعی اســتان فارس با 22 عنوان و موسسه تحقیقات علوم 
باغبانی با 19 عنوان، بیشــترین عناوین را در سامانه رزومه هوشمند 

به ثبت رسانده اند.

گزارش سامانه رزومه هوشمند سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی

جدول 1. گزارش تكميل اطالعات در سامانه رزومه هوشمند تا پایان سال 1400
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54013829111020130موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور1

5382332528155323727220موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور2

48943833000041112موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور3

4843852212172277692مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس4

34019313002101280مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری5

3361684451447191116805موسسه تحقیقات علوم باغبانی6

332168331251454190مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان7

314135253713936191مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی8

30246146127839141مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان9

248582200130461مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی10

24717525227017300مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی11

235140313903662120موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر12

2309221420001030پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری13

229501345020200پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی14

22268142601040361مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه15

199631950211806440مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل16

199982003560013210مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران17

18712490101124260موسسه تحقیقات برنج کشور18

18540300182531مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمد19

1586961312226143مرکز ملی تحقیقات شوری20

148145802020040موسسه تحقیقات خاک و آب21

14867603212030موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی22

132538010006180مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان23

130242303700270مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان24

1221257001016111مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان25

120567820443471موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی26

1176013150034230مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن27

116848000971020موسسه تحقیقات علوم دامی کشور28

931087030011140مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر29

9159700011750مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان30

881207009102113مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان31
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جدول 1. گزارش تكميل اطالعات در سامانه رزومه هوشمند تا پایان سال 1400
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8719630671273مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد32

842700001050مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان33

812081361200152مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین34

7013990002070مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان )صفی آباد(35

6481400560134مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی36

6412604100820موسسه تحقیقات پنبه کشور37

6193500400890مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان38

61225010025180مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی39

2811241117411204110موسسه تحقیقات دیم40

470510900031موسسه تحقیقات چغندر قند41

405410101290موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال42

374213511901030مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان)شاهرود(43

29161100000020مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان44

2713000051030مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایالم45

2521200020350مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان )ایرانشهر(46

231002200000مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم47

1611010002100مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان48

1537000000000مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی49

101100000000مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان )زابل(50

88101400010مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران51

20301000000موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر52

00000000000مرکز آموزش عالی امام خمینی53

00100000000مرکز تحقیقات ابریشم54

00000000000موسسه آموزش و ترویج کشاورزی55
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