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 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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  - ESIبندي  نظام رتبه% برتر علوم پزشکی کشور براساس 1فهرست دانشمندان 

Essential Science Indicators   در ماهMay  میالدي 2017سال  
 

ميالدی نظام  ۲۰۱۷سال  May مربوط به ماه ها و مراکز تحقيقاتی برتر دنيا دانشگاه دانشمندان، بندي رتبهجديد نتايج 
بندی معتبر  در نتايج اخير اين نظام رتبهد. اعالم ش Essential Science Indicators ا هماني ESIبندی  رتبه
نفر  ۴۲اند به  % دانشمندان پراستناد دنيا قرار گرفته۱المللی، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور که در گروه  بين

 افزايش يافته است. 

از  نفر ۴ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۲دانشمندان، شامل های علوم پزشکی کشور از اين  سهم دانشگاه
های علوم  نشگاهنفر از هريک از دا ۲ ،مشهد نفر از دانشگاه علوم پزشکی ۳ ،اهللا های علوم پزشکی تبريز و بقيه دانشگاه
و اراک زنجان ندران، ماز ،ايرانشهيد بهشتی، های علوم پزشکی  ز دانشگاهنفر از هريک ا ۱ و شيراز و اصفهان پزشکی
  است. 

وفا رحيمی موقر و  دکتر آقايان، بقيه اهللاز دانشگاه علوم پزشکی مصطفی قانعی  آقای دکتربندی اخير،  در رتبه
آقای دکتر بابک عشرتی از دانشگاه علوم پزشکی اراک و آقای  محمدعلی صحرائيان از دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

% برتر پراستناد کشور ۱برای اولين بار به جمع دانشمندان مازندران نشگاه علوم پزشکی از دادکتر محمدتقی هدايتی 
  پيوستند.

يک درصد مقاالت دارای بيشترين بندي گردآوری و تجزيه و تحليل اطالعات   مبناي اين رتبهالزم به ذکر است که 
 فوريه ۲۸تا  ۲۰۰۷ژانويه و ماه از اول و دسال   دهدر فاصله  ISI Web of Sciences اطالعاتی در پايگاه استنادات

  . شود یاطالعات آن هر دوماه يکبار روزآمد م وبوده  ۲۰۱۷

در  ESI المللی نيب بندی رتبه نظام ۲۰۱۷ می ماه در کشور پزشکی علوم برتر پراستناد% ۱در ادامه، فهرست دانشمندان 
  دوشکل آمده است:

در کل  استنادات تعداد برحسب رتبه براساس شده مرتب ،برتر% ۱ دانشمندان فهرست کامل، ۲- ۶در صفحات  -۱
   )All Fields( مقاالت و موضوعات

  ايشان مقاالت موضوعی  رشتهبه تفکيک  کشور پزشکی علوم برتر% ۱ دانشمندان فهرست ،۸-۱۸صفحات در  -۲

  معاونت تحقیقات و فناوري

21/2/96 
 دارد



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2017 می ماهنتایج بر اساس 

استنادات به   جهانیرتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  آقاي دکتر فرشاد فرزادفر
Clinical Medicine  384 177.32  13831  78  علوم پزشکی تهران  

All Fields  7875  158.65  14120  89  

  علوم پزشکی تهران  Clinical Medicine  737  50.96  10854  213  زاده رضا ملک آقاي دکتر
All Fields  10074  42.44  11798  278  

  مرتضی محمودي آقاي دکتر
Chemistry 2906  66.15  3572  54  

 Pharmacology & Toxicology 2050 17.94 879 49  علوم پزشکی تهران

All Fields 10692 27.55 11269 409 

 علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  185  12.89  2772  215  محمد عبدالهی آقاي دکتر
All Fields 20255 11.86  6346  535  

  ایران علوم پزشکی Clinical Medicine  3069  117.02 5617 48  آقاي دکتر مازیار مرادي الکه
All Fields 22495  87.11  5749  66  

  تهران علوم پزشکی Clinical Medicine  3808 48.17 5010 104  استقامتیعلیرضا  آقاي دکتر
All Fields 23343 33.17 5540 167 

  آقاي دکتر احمدرضا دهپور
Pharmacology & Toxicology  2904  7.53  723  96  علوم پزشکی تهران  

All Fields 25793  8.8  2296  261  

  علوم پزشکی تهران Immunology  886 10.9  2137 196  نیما رضایی آقاي دکتر
All Fields  25832  8.19  2015  612  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2017 میماه نتایج بر اساس 

 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

اد استنادات تعد
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  فریدون عزیزي آقاي دکتر

Clinical Medicine 13052 8.79 2391 272 

 شهید بهشتیعلوم پزشکی 
Biology & Biochemistry  5007 13.19  1227  93  

Social Sciences, General  1936 13.43  685  51  

All Fields 25946 9.5 4990 525 

 علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  4707 13.72  549  40  باقر الریجانی قاي دکترآ
All Fields  27140  10.97  4770  435  

 تهران علوم پزشکی  Clinical Medicine  6240  94.62 3785  40  سپانلو هیقاجار صدفخانم دکتر 
All Fields 34034 90.38 3796 42 

  علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  1057 16.63  1247  75  اروندآقاي دکتر رسول دین
All Fields 36776 16.93 3504 207 

  خانم دکتر رویا کلیشادي
Clinical Medicine  11614 12.36  2584 209 

  Social Sciences, General  2163  17.03 647  38  اصفهانعلوم پزشکی 

All Fields 36962  12.14  3484  287  

  اهللا بقیه علوم پزشکی Chemistry  6664 16.31 2039 125  حسن باقري آقاي دکتر
All Fields 40682  12.4 3149  254  

  آقاي دکتر محمدعلی صحرائیان
Clinical Medicine  15041  114.79  2181  19  تهران علوم پزشکی  

All Fields 43122 26.1 2949 113 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2017 میماه نتایج بر اساس  

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  قاي دکتر علیرضا فرومديآ
Chemistry 8655  10.47  1676  160  

  Pharmacology & Toxicology  3503  7.52  654  87  تهران علوم پزشکی

All Fields  48325  9.15  2570  281  

  وفا رحیمی موقر آقاي دکتر
Clinical Medicine  14632  59.92  2217  37  تهران علوم پزشکی  

All Fields 49718  32.27  2485  77  

  آقاي دکتر حسین حسین زاده
Pharmacology & Toxicology  534  18.05  1679  93   مشهدعلوم پزشکی  

All Fields  49923  12.61  2472  196  

  محمدتقی هدایتی آقاي دکتر
Clinical Medicine  18813  170.27  1873  11  

 مازندران علوم پزشکی
All Fields  53790  56 2240 40 

 احمد اسماعیل زاده آقاي دکتر
Agricultural Sciences 1155 17.6  792  45   تهرانعلوم پزشکی  

All Fields 53987  13.26  2228  168  

  خانم دکتر فاطمه اطیابی
Pharmacology & Toxicology  1059  18.31  1245  68  تهران علوم پزشکی  

All Fields  54066  15.12 2223  147  

  ارصاحبک نیرحسیام آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  2097 9.35 870 93 مشهد علوم پزشکی 

All Fields  54166  8.8  2218  252  

  آقاي دکتر اصغر آقامحمدي
Immunology  1619  12.68  1585  125  تهران علوم پزشکی  

All Fields  54728  9.5  2186  230  

  دست آقاي دکتر محمدرضا زرین
Neuroscience & Behavior  4228 9.27  1400  151  علوم پزشکی تهران  

All Fields 57942  9.53  2011  211  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2017 میماه نتایج بر اساس 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  تبریز علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  5475  8.21  501  61  آقاي دکتر ابوالقاسم جویبان
All Fields  59053  7.57  1952  258  

  اراك علوم پزشکی Clinical Medicine  18376  34.65 1906 29  آقاي دکتر بابک عشرتی
All Fields  59216  51.11  1942  38  

  امیرحسین محوي آقاي دکتر
Social Sciences, General  4353 9.87 450 46 نتهرا علوم پزشکی  

All Fields  59519  7.61  1926  253  

  مهرداد حمیدي آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  1848  25.11  929  37  زنجان علوم پزشکی 

All Fields  60616  12.13  1868  154  

 خانم دکتر لیال آزادبخت
Agricultural Sciences 1201 20.5  779  38   تهرانعلوم پزشکی  

All Fields  61542  14.9  1818  122  

  اهللا بقیه علوم پزشکی  Agricultural Sciences 942  27.16  869  32  سید محمد نبوي آقاي  دکتر
All Fields  61570  9.82 1816  185 

  نخودچیعلی  آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  1243 14.01 1149 82 تبریز علوم پزشکی 

All Fields  62303 14.22 1778 125 

  تهران علوم پزشکی  Psychiatry & psychology 2823  23.88  812  34  شاهین آخوندزاده اي دکترآق
All Fields  63427 16.38 1720 105 

  آقاي سید فاضل نبوي
Agricultural Sciences 974  32.88  855  26  

  اهللا بقیه علوم پزشکی
All Fields  64529 11.16 1652 148 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)6( 

 

   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2017 میماه نتایج بر اساس 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

 تبریز علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  3902  9.94  616  62  زاده اي دکتر هادي ولیآق
All Fields  70180  9.53  1334  140  

  مشهد علوم پزشکی Pharmacology & Toxicology  2651  10.29 782 76  آقاي دکتر مهرداد ایرانشاهی
All Fields  70805  10.92  1300  119  

  صر استادآقاي دکتر سید نا
Pharmacology & Toxicology  4081  9.51  599  63  تهران علوم پزشکی  

All Fields  71932  9.88  1235  125  

 اصفهان علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  4000  11.88 606  51  ژاله ورشوساز خانم دکتر
All Fields  74494  9.48  1100  116  

  اهللا بقیه علوم پزشکی Pharmacology & Toxicology  5319  14.6 511 35  مصطفی قانعی آقاي دکتر
All Fields  75446  8.68  1050  121  

  تهران علوم پزشکی Social Sciences, General  5195  5.87 411 70  رضا مجدزاده آقاي دکتر
All Fields  76518  7.69  992  129  

  امیر آزادي آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  3807  125  625  5  شیراز علوم پزشکی 

All Fields  78951  21.97 857  39 

  جاللی برزگر محمد آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  5611  15.41  493  32  تبریز علوم پزشکی 

All Fields 79826 15.21 806 53 

  پدرام رفیعی آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  3807  125  625  5  شیراز علوم پزشکی 

All Fields 82439 53.33 640 12 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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به تفکیک رشته موضوعی  کشور پزشکی علوم برتر% 1 دانشمندان فهرست
   استناد تعداد برحسب رتبه براساس شده مرتب

 المللی بین بندي رتبه نظام 2017 سال May ماه نسخه در

 ESI 

)ndicatorsIcience Sssential E( 

 

    



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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  Pharmacology & Toxicologyرشته در  علوم پزشکی کشورتر بر %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میدر نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

استنادات به   جهانیرتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

ر تعداد مقاله د
ESI 

  دانشگاه

 علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  185  12.89  2772  215  محمد عبدالهی آقاي دکتر
All Fields  20255 11.86  6346  535  

  آقاي دکتر حسین حسین زاده
Pharmacology & Toxicology  534  18.05  1679  93   مشهدعلوم پزشکی  

All Fields 49923  12.61  2472  196  

  علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  1057 16.63  1247  75  آقاي دکتر رسول دیناروند
All Fields 36776  16.93 3504  207  

  خانم دکتر فاطمه اطیابی
Pharmacology & Toxicology  1059  18.31  1245  68  تهران علوم پزشکی  

All Fields 54066 15.12 2223 147 

  نخودچیی عل آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  1243 14.01 1149 82 تبریز علوم پزشکی 

All Fields 62303 14.22 1778 125 

  مهرداد حمیدي آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  1848  25.11  929  37  زنجان علوم پزشکی 

All Fields  60616  12.13  1868  154  

  مرتضی محمودي آقاي دکتر
Chemistry 2906  66.15  3572  54  

 Pharmacology & Toxicology  2050 17.94 879 49  علوم پزشکی تهران

All Fields  10692  27.55  11269  409  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)9( 

 

  Pharmacology & Toxicologyرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میدر نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

استنادات به   جهانیرتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  صاحبکار نیرحسیام آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  2097 9.35 870 93 مشهد علوم پزشکی 

All Fields 54166 8.8 2218 252 

  ایرانشاهی مهرداد آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  2651  10.29 782 76  مشهدعلوم پزشکی  

All Fields  70805  10.92  1300  119  

  آقاي دکتر احمدرضا دهپور
Pharmacology & Toxicology  2904  7.53  723  96  علوم پزشکی تهران  

All Fields 25793  8.8  2296  261  

  آقاي دکتر علیرضا فرومدي
Chemistry 8655  10.47  1676  160  

  Pharmacology & Toxicology  3503  7.52  654  87  تهران علوم پزشکی

All Fields 48325  9.15 2570  281 

  امیر آزادي آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  3807  125  625  5  شیراز علوم پزشکی 

All Fields 78951 21.97 857 39 

  پدرام رفیعی آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  3807  125  625  5  شیراز علوم پزشکی 

All Fields  82439 53.33 640 12 

 تبریز علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  3902  9.94  616  62  زاده آقاي دکتر هادي ولی
All Fields  70180  9.53  1334  140  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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  Pharmacology & Toxicologyرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان تفهرس
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میدر نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 
 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIر د

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

 اصفهان علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  4000  11.88 606  51  ژاله ورشوساز خانم دکتر
All Fields 74494  9.48  1100  116  

  آقاي دکتر سید ناصر استاد
Pharmacology & Toxicology  4081  9.51  599  63  تهران علوم پزشکی  

All Fields  71932  9.88  1235  125  

 علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  4707 13.72  549  40  باقر الریجانی آقاي دکتر
All Fields 27140  10.97  4770  435  

  اهللا بقیه علوم پزشکی Pharmacology & Toxicology  5319  14.6 511 35  مصطفی قانعی آقاي دکتر
All Fields  75446  8.68  1050  121  

  تبریز علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  5475  8.21  501  61  آقاي دکتر ابوالقاسم جویبان
All Fields  59053  7.57  1952  258  

  جاللی برزگر محمد آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  5611  15.41  493  32  تبریز علوم پزشکی  

All Fields 79826 15.21 806 53 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)11( 

 

  Clinical Medicineرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میدر نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  شمندنام دان
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  آقاي دکتر فرشاد فرزادفر
Clinical Medicine  384 177.32  13831  78  علوم پزشکی تهران  

All Fields 7875  158.65  14120  89  

  زاده رضا ملک آقاي دکتر
Clinical Medicine  737  50.96  10854  213  علوم پزشکی تهران  

All Fields 10074  42.44  11798  278  

  ایران علوم پزشکی Clinical Medicine  3069  117.02 5617 48  آقاي دکتر مازیار مرادي الکه
All Fields  22495  87.11  5749  66  

  تهران علوم پزشکی Clinical Medicine  3808 48.17 5010 104  رضا استقامتیآقاي دکتر علی
All Fields 23343 33.17 5540 167 

 تهران علوم پزشکی  Clinical Medicine  6240  94.62 3785  40  سپانلو هیقاجار صدفخانم دکتر 
All Fields  34034 90.38 3796 42 

  خانم دکتر رویا کلیشادي
Clinical Medicine  11614 12.36  2584 209 

  Social Sciences, General 2163  17.03 647  38  اصفهانعلوم پزشکی 

All Fields 36962  12.14  3484  287  

  فریدون عزیزي آقاي دکتر

Clinical Medicine 13052 8.79 2391 272 

 شهید بهشتیعلوم پزشکی 
Biology & Biochemistry  5007 13.19  1227  93  

Social Sciences, General  1936 13.43  685  51  

All Fields  25946 9.5 4990 525 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)12( 

 

  Clinical Medicineرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017می در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  
  
  

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  موقروفا رحیمی  آقاي دکتر
Clinical Medicine  14632  59.92  2217  37  تهران علوم پزشکی  

All Fields 49718  32.27  2485  77  

  آقاي دکتر محمدعلی صحرائیان
Clinical Medicine  15041  114.79  2181  19  تهران علوم پزشکی  

All Fields 43122  26.1  2949  113  

  اراك علوم پزشکی Clinical Medicine  18376  34.65 1906 29  آقاي دکتر بابک عشرتی
All Fields  59216  51.11  1942  38  

  محمدتقی هدایتی آقاي دکتر
Clinical Medicine  18813  170.27  1873  11  مازندران علوم پزشکی 

All Fields 53790 56 2240 40 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)13( 

 

  Social Sciences, Generalرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میدر نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 

  
   

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  فریدون عزیزي آقاي دکتر

Clinical Medicine 13052 8.79 2391 272 

 شهید بهشتیعلوم پزشکی 
Biology & Biochemistry  5007 13.19  1227  93  

Social Sciences, General  1936 13.43  685  51  

All Fields  25946 9.5 4990 525 

  خانم دکتر رویا کلیشادي
Clinical Medicine  11614 12.36  2584 209 

  Social Sciences, General  2163  17.03 647  38  اصفهانعلوم پزشکی 

All Fields  36962  12.14  3484  287  

  امیرحسین محوي آقاي دکتر
Social Sciences, General  4353 9.87 450 46 تهران علوم پزشکی  

All Fields  59519  7.61  1926  253  

  تهران علوم پزشکی Social Sciences, General  5195  5.87 411 70  رضا مجدزاده آقاي دکتر
All Fields  76518  7.69  992  129  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)14( 

 

  Agricultural Sciencesرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میدر نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 

  
   

استنادات به   جهانی رتبه  ه موضوعی رشت نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  اهللا بقیه علوم پزشکی  Agricultural Sciences 942  27.16  869  32  سید محمد نبوي  آقاي  دکتر
All Fields 61570  9.82 1816  185 

  اهللا بقیه علوم پزشکی  Agricultural Sciences 974  32.88  855  26  فاضل نبويآقاي سید 
All Fields  64529  11.16  1652  148  

 آقاي دکتر احمد اسماعیل زاده
Agricultural Sciences 1155 17.6  792  45  تهران علوم پزشکی  

All Fields  53987  13.26  2228  168  

 خانم دکتر لیال آزادبخت
Agricultural Sciences 1201 20.5  779  38   تهرانعلوم پزشکی  

All Fields  61542 14.9 1818 122 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)15( 

 

  Immunologyرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میدر نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  
   

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  علوم پزشکی تهران Immunology  886 10.9  2137 196  نیما رضایی آقاي دکتر
All Fields  25832  8.19  2015  612  

  آقاي دکتر اصغر آقامحمدي
Immunology  1619  12.68  1585  125  تهران علوم پزشکی  

All Fields  54728  9.5  2186  230  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)16( 

 

  Psychiatry & Psychologyرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میدر نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  
   

ادات به استن  جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  تهران علوم پزشکی  Psychiatry & psychology 2823  23.88  812  34  دکتر شاهین آخوندزاده آقاي 
All Fields  63427 16.38 1720 105 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)17( 

 

  Chemistryرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میدر نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس شده مرتب

  
   

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  مرتضی محمودي آقاي دکتر
Chemistry 2906  66.15  3572  54  

 Pharmacology & Toxicology  2050 17.94 879 49  علوم پزشکی تهران

All Fields  10692 27.55 11269 409 

  اهللا بقیه علوم پزشکی Chemistry  6664 16.31 2039 125  حسن باقري آقاي دکتر
All Fields  40682  12.4 3149  254  

  آقاي دکتر علیرضا فرومدي
Chemistry 8655  10.47  1676  160  

  Pharmacology & Toxicology  3503  7.52  654  87  تهران علوم پزشکی

All Fields  48325  9.15  2570  281  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)18( 

 

  Neuroscience & Behaviorرشته در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2017 میاه در نسخه مرشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  محمدرضا زرین دست دکترآقاي 
Neuroscience & Behavior 4228 9.27  1400  151  علوم پزشکی تهران  

All Fields  57942  9.53  2011  211  


