رتبهبندی موضوعی تایمز  ۰۲۰۲اعالم شد  /دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جمع
دانشگاههای برتر پزشکی دنیا
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان دکتر علی ساداتموسوی مدیر اطالعرساانی پزشاکی و
منابع علمی دانشگاه ،با اشاره به رتبه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رتبهبندی موضوعی تایمز  0202افزود:
رتبهبندی موضوعی تایمز ،یکی از مهمترین رتبهبنادیهای بینالمللای اسا

کاه سااننه باه ارزیاابی عملکارد

دانشگاههای جهان در یازده حوزه موضوعی مختلف میپردازد .حوزههای موضوعی تایمز شامل پزشکی (بالینی،
پیش بالینی و بهداش ) ،علوم زیستی (بیولوژی ،علوم ورزشی ،کشاورزی و  ،)...علوم فیزیکی (فیزیک ،نجاوم،
شیمی و  ،)...روانشناسی ،اقتصاد و تجارت ،آموزش ،حقوق ،علوم اجتماعی ،مهندسی فناوری ،علوم کامپیوتر و
هنر و علاوم انساانی هساتند .در ایان رتبهبنادی از هماان شااص
دانشگاههای جهان استفاده شده اس

های عملکاردی معتبار و دقیا رتبهبنادی

اما در هر بخش مجدداً متناسب باا رشاتههای صاا

موردسانجش قارار

گرفته اس .
به گفته سرپرس

گروه علمسنجی و پایش دانشاگاه ،رتبهبنادی موضاوعی تاایمز بار اسااز سایزده شااص

عملکردی در پنج حوزه آموزش ،پژوهش ،استنادات ،درآمد صنعتی و وجهه بینالمللی به ارزیاابی و رتبهبنادی
دانشگاههای جهان میپردازد.

وی با بیان اینکه امسال  ۶۵۸دانشگاه از سراسر جهان در حوزه علوم پزشکی رتبهبندی شدهاند که از ایان میاان
 22دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاههای برتر این حوزه قرار دارند و دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای نخستین
بار امسال در حوزه موضوعی بالینی ،پیش بالینی و بهداش

با کسب رتبه  +۸22در جماع دانشاگاه برتار علاوم

پزشکی جهان و در بین  22دانشگاه ایرانی جایگاه هشتم کشاوری را باه دسا

آورده و باانتر از دانشاگاههای

شاهد ،علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز قرار گرفته اس .

استادیار گروه کتابداری و اطالعرسانی پزشکی دانشگاه افزودند:
نتایج منتشرشده از سوی نظامهای بینالمللی رتبهبندی ازاینجه
دانشگاهها ،فرص

مناسبی را برای شناص

حائز اهمی

اس

که ارزیاابی و رتبهبنادی

نقاط ضعف و قوت این مراکز علمی و درنتیجه امکان ارتقای سطح

کمی و کیفی آموزش و پژوهش آنها را فراهم میسازد .از سوی دیگر معرفی دانشگاهها در ساطح منطقاهای و
بینالمللی امکان ایجاد و گساترش همکاریهاای بینالمللای و همچناین امکاان جاب

دانشاجوی باکیفیا تر

بینالمللی را فراهم میآورد .از دیگر مزایای این رتبهبندیها میتوان به توسعه دانشگاههای کارآفرین و ناوآور،
تقوی

ارتباطات اجتماعی و صنعتی با جامعه و مراکز صنعتی اشاره کرد.

دکتر ساداتموسوی در پایان این دستاورد را به صانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی کرمان تبریک گفتند.

