
 رئیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران:

 گرفتند. قرار جهان برتر دانشمند درصد ۲ بین در تهران دانشگاهعلوم و فنون نوین دانشکده  علمی هیأت عضو 8  

 اساس بر جهان برتر دانشمندان از علمی پژوهش یک نتایج اساس بر: دانشکده علوم و فنون نوین عمومی روابطبنابر خبر ارسالی از 

 گرفتند قرار جهان برتر دانشمندان درصد ۲ بین نوین در فنون و علوم دانشکده علمی هیأت عضو 8 استاندارد، استنادی هایشاخص

 .  ه استخود اختصاص داده ین ترتیب دانشکده علوم و فنون نوین در بین دانشکده های دانشگاه تهران رتبه دوم را بدکه ب

 شده منتشر PLOS BIOLOGY نشریه در اخیراً آن نتایج و گرفته صورت استنفورد دانشگاه از تحقیقاتی تیم یک توسط ارزیابی این

ست شی دیتابیس بر مبتنی بندیرده این. ا صد پژوه شمند هزار یک  و( ۲۰۱۹ سال پایان تا) مدت بلند زمانی بازه دو تفکیک به دان

 .است بوده( ۲۰۱۹ سال فقط) مدت کوتاه

 پایگاه ارجاعی اسککتنادات اسککاس بر که پایگاه، این روزرسککانیبه آخرین در علوم و فنون نوین دانشککگاه تهران، دانشکککده اعالم بر بنا

در  نهایی، فهرست در عضو نفر 8 حضور با دانشکده علوم و فنون نوین، علمیهیأت اعضای شود،می انجام Scopus علمی هایداده

 .قرار گرفت کشور سطح دانشگاه تهران و  هایدانشکده  افتخارترین پرزمره ی 

 عضو پژوهشگر ۷۶ میان، این از که اندگرفته قرار برتر دانشمند درصد ۲ لیست در پژوهشگر ۴۳۳ ایران کل از فهرست، این اساس بر

در پایان، آقای دکتر علی حسککین . باشککندمینفر عضککو هیات علمی دانشکککده علوم و فنون نوین  8و  تهران دانشککگاه علمی هیأت

ضایان،  شکده علوم و فنون نوینر ست محترم دان این عزیزان، اظهار امیدواری همه ضمن تبریک و آرزوی توفیقات روزافزون  به ، ریا

کرد تحقیقات دانشگاهی به سمت هدفمند شدن و برای رفع مشکالت و چالش های کشور هدایت شود تا جامعه تاثیر دانشگاهیان 

 را در همه حوزه های زندگی خود لمس کنند. 

 :است شرح این به دارند، حضور فهرست این در کهعلوم و فنون نوین به تفکیک گروهها  دانشکده علمی هیأت اعضای اسامی
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