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 هوش مصنوعی

مقاالت در رتر بنفر  160مختلف فناورانه اقتصاد دیجیتال شرایط خوب اما متفاوتی دارند.  هایپژوهشگران ایرانی در حوزه 

زمینه در داخل  سه پژوهشگر برتر در این .اندکرده منتشرعلمی  سندمقاله و  1692هوش مصنوعی در کشور فناوری  مرتبط با

 باشند.میدواز، امید و هاشمی کشور 

 برترین پژوهشگران ایرانی در حوزه هوش مصنوعی -1جدول 

 نام پژوهشگر
سند  تعداد

 علمی
 h index دانشگاه

 52 دانشگاه یزد 24 دواز

 51 دانشگاه تهران 23 هاشمی

 24 دانشگاه شیراز 23 امید

 60 دانشگاه شیراز 22 پورقاسمی

 25 تهران جنوب 22 شیخان

 18 دانشگاه صنعتی شریف 20 همایون پور

 16 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 20 الماس گنج

 14 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 20 صامتی

 47 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 18 نورانی

 36 دانشگاه تبریز 18 میبدی
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 حوزه هوش مصنوعی علمی  اسناددر برتر  هایسهم دانشگاه -1شکل 

 

 
 حوزه هوش مصنوعی ی علم اسناد انتشاربرترین محققان ایرانی در -2شکل 

 

 

تهران جنوب

10%

دانشگاه تبریز

9%

دانشگاه تهران

11%

دانشگاه شیراز

21%

یردانشگاه صنعتی امیرکب

28%

دانشگاه صنعتی شریف

10%

دانشگاه یزد

11%

۲۴ ۲۳ ۲۳ ۲۲ ۲۲ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۱۸ ۱۸

دواز امید هاشمی پورقاسمی شیخان الماس گنج صامتی همایون پور نورانی میبدی
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 اینترنت اشیاء

خسروی سه پژوهشگر  رحمانی، غفاری و .اندکردهمنتشر علمی  سندمقاله و  680در حوزه اینترنت اشیاء کشور نفر برتر  160

 باشند.می در داخل کشور اسناد علمی این فناوری برتر 

 ایترنت اشیاءدر حوزه  یرانیپژوهشگران ا نیمشخصات برتر-2جدول 

 h index دانشگاه تعداد نام پژوهشگر
 32 قاتیعلوم و تحق 23 یرحمان

 40 رینصخواجه  18 یغفار

 12 فارس جیدانشگاه خل 15 یخسرو

 24 تهران-رانیا یدانشگاه علوم پزشک 14 زاده نیحس

 14 یرجائ دیدانشگاه شه 12 یصفخان

 20 دانشگاه آزاد قم 11 یآران یقبائ

 15 دانشگاه آزاد قم 11 نژاد یدیشه

 42 زیدانشگاه آزاد تبر 10 پور یمینو

 19 یرجائ دیدانشگاه شه 10 یباقر

 9 دانشگاه شهید بهشتی 8 ناظمی

 
  اینترنت اشیاء حوزه  یعلم اسناد انتشاربرتر در  هایسهم دانشگاه-3شکل 

 

خواجه نصیر

14%
دانشگاه آزاد تبریز

7%

دانشگاه آزاد قم

17%

دانشگاه خلیج فارس

11%

دانشگاه شهید بهشتی

6%

دانشگاه شهید رجائی

17%

-راندانشگاه علوم پزشکی ای

تهران

11%

علوم و تحقیقات

17%
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  اینترنت اشیاءحوزه  یعلم اسناد انتشاردر  یرانیمحققان ا نیبرتر-4شکل 

 

 فناوری ابری
رحمانی، نویمی پور و  اند.مقاله و پژوهش علمی را به ثبت رسانیده 640محقق و پژوهشگر برتر،  160در زمینه فناوری ابری 

 باشند.می قبائی آرانی سه محقق برتر داخلی در این زمینه

 فناوری ابریدر حوزه  یرانیپژوهشگران ا نیمشخصات برتر-3جدول 

 h index دانشگاه تعداد نام پژوهشگر
 32 قاتیعلوم و تحق 41 یرحمان

 42 زیدانشگاه آزاد تبر 21 پور یمینو

 20 دانشگاه آزاد قم 20 یآران یقبائ

 18 هیدانشگاه آزاد اروم 17 یمصدر

 18 ریرکبیام یدانشگاه صنعت 17 انیفیشر

 24 تهران-رانیا یدانشگاه علوم پزشک 13 زاده نیحس

 12 باهنر کرمان دیدانشگاه شه 13 یمنصور

 14 دانشگاه آزاد نجف آباد 12 یاصفهان یصاف

 13 باهنر کرمان دیدانشگاه شه 12 خرسند

 10 دانشگاه آزاد دولت آباد 12 یدیجاو

۲۳ ۱۸ ۱۵ ۱۴ ۱۲ ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۱۰ ۸

رحمانی غفاری خسروی حسین زاده صفخانی قبائی آرانی شهیدی نژاد باقری نویمی پور ناظمی
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   اءیاش نترنتیحوزه ا یعلم اسناد انتشاربرتر در  هایسهم دانشگاه-5شکل 

 

 
  فناوری ابریحوزه  یعلم اسناد بر اساس انتشار یرانیمحققان ا نیبرتر-6شکل 

 

دانشگاه آزاد ارومیه

9%

دانشگاه آزاد تبریز

12%

دانشگاه آزاد دولت آباد

7%

دانشگاه آزاد قم

11%

دانشگاه آزاد نجف آباد

7%

اندانشگاه شهید باهنر کرم

14%

دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر

10%

-راندانشگاه علوم پزشکی ای

تهران

7%

علوم و تحقیقات

23%

۴۱ ۲۱ ۲۰ ۱۷ ۱۷ ۱۳ ۱۳ ۱۲ ۱۲ ۱۲

رحمانی نویمی پور قبائی آرانی مصدری شریفیان حسین زاده منصوری خرسند جاویدی صافی 

اصفهانی
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 بالکچین
قبائی آرانی و فتوحی دو  اند.مقاله و پژوهش علمی را به ثبت رسانیده 251محقق و پژوهشگر برتر،  160در زمینه بالکچین، 

 باشند.می محقق برتر داخلی در این زمینه

 بالکچیندر حوزه  یرانیپژوهشگران ا نیبرترمشخصات -4جدول 

 h index دانشگاه تعداد نام پژوهشگر
 20 دانشگاه آزاد قم 5 یآران یقبائ

 19 یبهشت دیدانشگاه شه 5 یفتوح

 32 قاتیعلوم و تحق 4 یرضوان

 21 دانشگاه علم و صنعت 4 یرحمان

 15 دانشگاه آزاد قم 4 مطلق ینیحس

 7 نیآزاد قزودانشگاه  4 نژاد یدیشه

 4 زیدانشگاه آزاد تبر 4 پورقبله

 40 ریخواجه نص 3 ییآنالو

 17 دانشگاه علم و صنعت 3 یغفار

 8 ریرکبیام یدانشگاه صنعت 3 انینیحس

 
 منتشر شده یعلم از اسناد  بالکچینبرتر در حوزه  هایسهم دانشگاه-7شکل 

خواجه نصیر

8%

دانشگاه آزاد تبریز

10%

دانشگاه آزاد قزوین

10%

دانشگاه آزاد قم

دانشگاه شهید بهشتی23%

13%

یردانشگاه صنعتی امیرکب

8%

دانشگاه علم و صنعت

18%

علوم و تحقیقات

10%
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 یمقاالت علم انتشار نهیدر زم بالکچیندر حوزه  یرانیمحققان ا نیبرتر-8شکل 

 

5G 
محمدی، عبدی پور و  اند.مقاله و پژوهش علمی را به ثبت رسانیده 881محقق و پژوهشگر برتر،  5G، 160در زمینه فناوری 

 باشند.می محقق برتر داخلی در این زمینه 3نایبی 

 5Gدر حوزه  یرانیپژوهشگران ا نیمشخصات برتر-5جدول 

 h index دانشگاه تعداد نام پژوهشگر
 20 ریرکبیام یدانشگاه صنعت 28 یمحمد

 22 ریرکبیام یدانشگاه صنعت 22 پور یعبد

 18 فیشر یدانشگاه صنعت 19 یبینا

 20 یبهشت دیدانشگاه شه 16 یعزم

 17 مدرس تیدانشگاه ترب 16 صدوق

 15 ریخواجه نص 15 پور یلیاردب

 14 ریرکبیام یدانشگاه صنعت 15 این یآقائ

 11 فیشر یدانشگاه صنعت 15 یریام

 10 فیشر یدانشگاه صنعت 13 رادمرد

 18 فیشر یدانشگاه صنعت 12 یشعبان

۵ ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۳

فتوحی قبائی آرانی رحمانی پورقبله رضوانی شهیدی نژاد حسینی مطلق غفاری آنالویی حسینیان
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 5Gحوزه  یعلم نتشاراتبرتر در  هایسهم دانشگاه -9شکل 

 

 
   5Gحوزه  یعلم اسناد انتشاردر  یرانیمحققان ا نیبرتر-10شکل 

 

 

خواجه نصیر

9%

دانشگاه تربیت مدرس

9%

دانشگاه شهید بهشتی

9%

یردانشگاه صنعتی امیرکب

38%

دانشگاه صنعتی شریف

35%

۲۸ ۲۲ ۱۹ ۱۶ ۱۶ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۳ ۱۲

محمدی عبدی پور نایبی صدوق عزمی آقائی نیا امیری اردبیلی پور رادمرد شعبانی
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 پرینترهای سه بعدی

قرآن  اند.سانیدهمقاله و پژوهش علمی را به ثبت ر 843محقق و پژوهشگر برتر،  160 ،در زمینه فناوری پرینت سه بعدی

 باشند.می محقق برتر داخلی در این زمینه 4نویس،قنبری، مجتهدی و رحمتی 

 پرینترهای سه بعدیدر حوزه  یرانیپژوهشگران ا نیمشخصات برتر-6جدول 

 h index دانشگاه تعداد نام پژوهشگر
 34 قاتیعلوم و تحق 25 سیقرآن نو

 34 اراک یدانشگاه صنعت 14 یقنبر

 26 تهران یمیش یمهندس قاتیمرکز تحق 13 یمجتهد

 14 قاتیتحقعلوم و  13 یرحمت

 22 اصفهان یدانشگاه صنعت 11 ییتوانا

 20 ریرکبیام یدانشگاه صنعت 11 شادپور یتفضل

 18 اصفهان یدانشگاه صنعت 11 ییبدرالسما

 8 مدرس تیدانشگاه ترب 10 یآخوند

 23 تهران-رانیا یدانشگاه علوم پزشک 9 یخاصیعل

 10 فارس جیدانشگاه خل 9 یآذر

 
  پرینترهای سه بعدیحوزه  یعلم اسناد انتشاربرتر در  هایسهم دانشگاه-11شکل 

دانشگاه تربیت 

مدرس

8%

دانشگاه خلیج فارس

7%

دانشگاه صنعتی اراک

11%

دانشگاه صنعتی اصفهان

18%

یردانشگاه صنعتی امیرکب

9%

-راندانشگاه علوم پزشکی ای

تهران

7%

علوم و تحقیقات

30%

مرکز تحقیقات 

مهندسی شیمی

تهران

10%
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  پرینترهای سه بعدی حوزه  یعلم اسناد انتشاردر  یرانیمحققان ا نیبرتر-12شکل 

 

 روباتیک

 ،فاتح اند.یدهمقاله و پژوهش علمی را به ثبت رسان 282محقق و پژوهشگر برتر،  160 ،روباتیک هایدر زمینه فناوری

 باشند.می محقق برتر داخلی در این زمینه 3 سلطانپور و خراشادی زاده،

 علوم روباتیکدر حوزه  یرانیپژوهشگران ا نیمشخصات برتر-7جدول 

 h index دانشگاه تعداد نام پژوهشگر
 27 شاهرود یدانشگاه صنعت 31 م.م. فاتح

 18 یستار دیدانشگاه شه 12 سلطانپور

 15 رجندیدانشگاه ب 11 زاده یخراشاد

 16 دانشگاه سمنان 7 نیکوبین

 12 دانشگاه آزاد گرمسار 6 زدبخشیا

 22 دانشگاه دامغان 5 اهلل تبار فضل

 5 امام رضا یالملل نیدانشگاه ب 5 یاحمد

 36 دانشگاه علم و صنعت 4 میکرا

 4 شاهرود یدانشگاه صنعت 4 فاتح س

 23 مشهد یدانشگاه فردوس 3 اکبرزاده

۲۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۰ ۹ ۹
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  علوم روباتیکحوزه  یعلم اسناد انتشاربرتر در  هایسهم دانشگاه-13شکل 

 

 
   روباتیکحوزه  یعلم اسناد انتشاردر  یرانیمحققان ا نیبرتر-14شکل 

 

دانشگاه آزاد گرمسار

7%

دانشگاه بیرجند

12%

رضادانشگاه بین المللی امام

6%

دانشگاه دامغان

6%

دانشگاه سمنان

8%

دانشگاه شهید ستاری

14%

دانشگاه صنعتی شاهرود

40%

دانشگاه علم و صنعت

4%

دانشگاه فردوسی مشهد

3%

۳۱ ۱۲ ۱۱ ۷ ۶ ۵ ۵ ۴ ۴ ۳
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 h indexبرترین محققان داخلی از حیث شاخص 

ده تعداد باشد. این شاخص نشان دهنمی یعلم اسناد انتشارتأثیرگذار در زمینه  هایاز مهمترین شاخص h indexشاخص 

ا به خود اختصاص باشد. در واقع هرچه این شاخص عددی بزرگتر رمی علمی یک پژوهشگر اسناداز مقاالت و ها ارجاعات و استفاده

یشتری دارند. از بعلمی وی اعتبار  انتشاراتدهد نویسنده یک اثر به لحاظ علمی در مجامع بین المللی مقبولیت بیشتری دارد و 

 رده شده است.نه در ادامه آومحقق برتر در این زمی 10این منظر پورقاسمی، دواز و هاشمی سه محقق برتر در کشورند. لیست 

 

 های فناورانه اقتصاد دیجیتالزهمرتبط با حو یعلم اسناد انتشاردر  h indexبرترین محققان ایرانی از منظر شاخص  -8جدول 

 دانشگاه تعداد نام پژوهشگر
h 

index 
حوزه اصلی 

 فعالیت
 هوش مصنوعی 60 رازیدانشگاه ش 22 یپورقاسم

 هوش مصنوعی 52 زدیدانشگاه  24 دواز

 هوش مصنوعی 51 دانشگاه تهران 23 یهاشم

 هوش مصنوعی 47 ریرکبیام یدانشگاه صنعت 18 ینوران

 42 زیدانشگاه آزاد تبر 31 پور یمینو
 –اینترنت اشیاء 

 فناوری ابری

 اینترنت اشیاء 40 ریخواجه نص 18 یغفار

 بالکچین 40 ریخواجه نص 3 ییآنالو

 هوش مصنوعی 36 زیدانشگاه تبر 18 یبدیم

 علوم روباتیک 36 دانشگاه علم و صنعت 4 میکرا

 34 علوم و تحقیقات 25 قرآن نویس
پرینترهای سه 

 بعدی

 

 

 

 

انشمندان و دعلمی  اسنادتواند به عنوان یک معیار برای سنجش میزان اعتبار می h indexاز منظری دیگر میانگین شاخص 

محقق برتر هر  10مختلف فناوری در نظر گرفته شود. بدین منظور میانگین مقادیر این شاخص برای  هایمحققان ایرانی در زمینه

ین و معتبرترین هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء برتر هایحوزه محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه گردیده است. بر این اساس حوزه

 اند.علمی منتشر نموده اسنادناوری هستند که محققان ایرانی در آنها ف هایحوزه
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 ر کشورفناورانه اقتصاد دیجیتال د هایمحقق برتر هریک از حوزه 10برای  h indexمیانگین مقادیر شاخص  -15شکل 

 

 

فناورانه اقتصاد  هایحوزه یعلم اسناد انتشاردر ها برترین دانشگاه

 دیجیتال

جیتال با مختلف اقتصاد دی هایعلمی دانشگاهی در حوزه اسنادمختلف کشور در میزان و کیفیت  هایمشخصا سهم دانشگاه

دیجیتال  هایاوریتواند معیاری برای سنجش میزان اهمیت فنمی علمی در یک دانشگاه در واقع اسنادیکدیگر متفاوت است. تعداد 

علوم و تحقیقات و صنعتی  هایدانشگاه پیشتاز است و دانشگاه امیرکبیر مورد نظر باشد. در این زمینه دانشگاه صنعتی در دانشگاه

 بعدی قرار دارند. هایشریف در رده

 

۳۴.۳

۲۲.۷
۲۰.۹ ۲۰.۳

۱۸.۳ ۱۷.۸
۱۶.۵

هوش مصنوعی اینترنت اشیاء پرینترهای سه 

بعدی

فناوری ابری بالکچین علوم روباتیک 5G
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 محقق برتر( 10فناورانه اقتصاد دیجیتال ) هایحوزه یعلم اسناد انتشارکشور در زمینه تعداد  هایرده بندی دانشگاه -16شکل 

 

3

4

5

5

6

7

11

11

12

12

12

13

14

17

18

22

22

22

23

24

24

25

26

29

35

35

36

36

45

51

79

106

154

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه آزاد قزوین

دانشگاه دامغان
دانشگاه بین المللی امام رضا

دانشگاه آزاد گرمسار
دانشگاه سمنان
دانشگاه بیرجند

دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه شهید ستاری
دانشگاه آزاد نجف آباد
دانشگاه آزاد دولت آباد

مرکز تحقیقات مهندسی شیمی تهران
دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه آزاد ارومیه
دانشگاه تبریز

دانشگاه شهید رجائی
تهران جنوب

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه تهران

دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه یزد

دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه آزاد تبریز
دانشگاه صنعتی شاهرود

تهران-دانشگاه علوم پزشکی ایران
خواجه نصیر

دانشگاه شیراز
دانشگاه آزاد قم

دانشگاه صنعتی شریف
علوم و تحقیقات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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معتبر باشد.  هایتواند معیاری مناسب جهت سنجش شایستگی دانشگاهبه تنهایی نمیها علمی دانشگاه اسنادبدون شک تعداد 

برای  h indexعلمی است. این عامل بوسیله محاسبه میانگین شاخص  اسنادعامل دیگری که در این میان دخیل است کیفیت 

 باشند.می کشور هاییزد، تهران و شیراز برترین دانشگاه هایشود. در این زمینه دانشگاهمی محاسبهها علمی دانشگاه اسناد

 

 

 

5.0

7.0

10.0

11.0

12.0

12.5

12.5

14.0

15.0

15.0

15.5

16.0

16.0

16.5

18.0

18.0

18.0

19.9

20.0

22.0

23.0

23.7

24.7

25.0

26.0

28.8

29.3

31.7

34.0

36.0

42.0

51.0

52.0

دانشگاه بین المللی امام رضا
دانشگاه آزاد قزوین

دانشگاه آزاد دولت آباد
دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه آزاد گرمسار

دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه آزاد نجف آباد
دانشگاه بیرجند

دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه سمنان
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید رجائی
دانشگاه شهید ستاری

دانشگاه آزاد ارومیه
دانشگاه آزاد قم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه دامغان
دانشگاه فردوسی مشهد

تهران-دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علم و صنعت

تهران جنوب
مرکز تحقیقات مهندسی شیمی تهران

علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد تبریز

خواجه نصیر
دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه تبریز
دانشگاه شیراز
دانشگاه تهران

دانشگاه یزد
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برخی از این محققان در بیش  اند.از حیث تعداد مقاالت و اسناد علمی رحمانی، قبائی آرانی و فاتح برترین محققان داخلی بوده

 شده است. مشخص پژوهشگرعلمی  اسنادو مجموع ها که در جدول زیر این حوزهاند علمی داشته ساراتانتاز یک زمینه 

 علمی از حیث تعداداسناد و انتشارات برترین محققان داخلی  -9جدول 

 حوزه اصلی فعالیت دانشگاه تعداد نام پژوهشگر

 قاتیعلوم و تحق 68 یرحمان
فناوی ابری  –اینترنت اشیاء 

 بالکچین -

 آزاد قمدانشگاه  36 یآران یقبائ
فناوی ابری  –اینترنت اشیاء 

 بالکچین -

 علوم روباتیک صنعتی شاهروددانشگاه  31 .م. فاتحم

 فناوی ابری –اینترنت اشیاء  دانشگاه آزاد تبریز 31 پور یمینو

 28 یمحمد
صنعتی دانشگاه 

 امیرکبیر
5G 

 27 زاده نیحس
 یدانشگاه علوم پزشک

 تهران-رانیا
 فناوی ابری –اینترنت اشیاء 

 پرینترهای سه بعدی قاتیعلوم و تحق 25 سینو قرآن

 هوش مصنوعی زدیدانشگاه  24 دواز

 هوش مصنوعی رازیدانشگاه ش 23 دیام

 هوش مصنوعی دانشگاه تهران 23 یهاشم

 


