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 علم سنجی

 نامند. می“ علم سنجی”های کمّی را که به تحليل علم بعنوان يک فرآيند اطالعاتی تأکيد دارند  آن دسته از روش

  علم. یگيره ساده تر عبارت است از دانش اندازبه تعبيری “ علم سنجی”

 

 (h-index) شاخص اچ

دهد. اين شاخص می وری و تاثيرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمايش  شاخص عددی است که بهره h-indexاچ ايندکس 

شود. از اين شاخص  مقاالت پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط ديگران محاسبه میبا در نظر گرفتن تعداد 

ها و  توان برای تاثير گذاری علمی گروهی از دانشمندان نيز بهره برد، مثال ايندکس اچ برای محاسبه تاثيرگذاری علمی دانشگاه می

 .دانشمندان يک کشور نيز قابل استفاده است

 علمی با هدف انتشار آخرين اخبار توليدات خبرنامه علم سنجی زير نظر معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه،

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، توسط واحد علم سنجی و به صورت ماهنامه راه اندازی شده است.

وب سنجی در سطح  همچنين آخرين يافته های حوزه اطالع سنجی، کتابسنجی، علم سنجی، سايبرمتريک و

 و جهان نيز به صورت برگزيده در اين خبرنامه اطالع رسانی می گردد. کشور

 ه به صورت الکترونيکی از واحد علم سنجی معاونت تحقيقات و فناوری قابل دسترس است.اين خبرنام

 فائزه حقيقی: سرپرست واحد علم سنجی
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 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس شاخص های وب سنجیوضعیت رتبه بندی وب سایت 

 

http://websanji.ricest.ac.ir 

دانشگاه  . در اين وب سايتهر شش ماه يکبار به روز منتشر می شود نشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور نظام ارزيابی وب سايت دا

 را احراز نموده است. 127دانشگاه و موسسه پژوهشی رتبه  563علوم پزشکی سبزوار از بين 

      دانشگاههای علوم پزشکی تهران، اصفهان و شيراز به ترتيب رتبه نخست تا سوم را از کل شاخص های وب سنجی در سطح 

 دانشگاه های علوم پزشکی کسب کرده اند.

کسب نموده را  42وم پزشکی کشور، وب سايت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در اين نظام ارزيابی در کل رتبه دانشگاه عل 44در بين 

 است.

 رتبه شاخص 

 127 رتبه کل 1

 31 رتبه طراحی 2

 95 رتبه مدارک علمی 3

 199 رتبه ترافیک 4

 106 رتبه سایز 5

 160 رتبه قابلیت رویت 6

 

(2014) هیات علمی دانشگاهجدیدترین تولیدات علمی اعضا   

 عنوان Scopus 20تعداد مقاالت نمايه شده در 

 مقاله 4با محمد محمدزاده  بيشترين تعداد مقاله نمايه شده در پايگاه مربوط است به دکتر

 استناد با عنوان 5لفضل راد با اآقای ابوبيشترين تعداد استناد مربوط به مقاله 

Stemness state regulators SALL4 and SOX2 are involved in progression and invasiveness of esophageal 

squamous cell carcinoma 

Authors: Mohammad Mahdi Forghanifard, Sima Ardalan Khales, Afsaneh Javdani-Mallak, Abolfazl Rad, Moein 

Farshchian, Mohammad Reza Abbaszadegan 

Source: Medical Oncology, 31(4), 1-8 
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 Google Scholarاچ ایندکس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در پایگاه استنادی 

 

 

 
... 

 در پورتال علم سنجی از طریق سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهقابل دسترسی در زمینه علم سنجی  مطالب

  علم سنجیشاخص های 

 گزارش های علم سنجی 

 1392در سال  Scopusگزارش علم سنجی اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نمايه استنادی 

 فرم ها و آیین نامه ها 

  آيين نامه و فرم های حق التشويق فعاليتهای پژوهشی

 ISI   ايندکس شده در سايت مجالتImpact Factor 2013   ه اعالم آخرين اطالعات مربوط ب

 راهنماهای استنادی 

  معرفیMaster Journal List  

 شاخص تاثير مجالت نمايه شده ISI 

 راهنمای مجالت نمايه شده در ISI Web of Science  

  نمايه شده درفهرست مجالت ايرانی SCOPUS  

 فهرست مجالت بيومديکال ايرانی نمايه شده در PubMed/Medline 
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