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 Scopusدارای استناد دانشگاه در پایگاه 2018مقاالت 

لوم پزشکی سبزوار در پایگاه مقاله با افلیشن دانشگاه ع 76، تعداد 97میالدی تا پایان مرداد ماه  2018از ابتدای سال 

Scopus  ،طالعات اد دریافت کرده اند.  ادرصد(، تا پایان مرداد ماه، استن 10/17مقاله ) 13منتشر شده است. از این تعداد

 ده است.ارائه ش 1این مقاالت در جدول شماره 

 دانشگاه 2018دارای استناد سال : لیست مقاالت 1جدول 

 عنوان نام نویسندگان
سال 

 انتشار

تعداد 

 استنادات

محمد میری، احمد 

 حسینی بنده قرایی

Spatial variation and probabilistic risk assessment of exposure to 
fluoride in drinking water 

2018 5 

 Characteristics and health effects of BTEX in a hot spot for urban محمد میری
pollution 

2018 4 

سید جمال 

 میرموسوی

High Dose Vitamin D Supplementation Is Associated With a 
-Reduction in Depression Score Among Adolescent Girls: A Nine

Up Study-Week Follow 

2018 3 

 Trends of BTEX in the central urban area of Iran: A preliminary محمد میری
study of photochemical ozone pollution and health risk assessment 

2018 3 

 The impact of air pollutants, UV exposure and geographic location محمد میری
on vitamin D deficiency 

2018 3 

سید جمال 

 میرموسوی

Dietary behaviors in relation to prevalence of irritable bowel 
syndrome in adolescent girls 

2018 2 

Amyrin, the cannabinoid receptors agonist, abrogates mice brain -β نفیسه عسکری
microglial cells inflammation induced by 

cesγ and regulates Mφ1/Mφ2balan-lipopolysaccharide/interferon 

2018 1 

خمیرچی، اله آبادی، 

بنده قرایی، رحمانی 
 ثانی، میری

impregnated multiwall carbon -PADAP-Adsorption property of Br
nanotubes towards uranium and its performance in the selective 

n different environmental separation and determination of uranium i
samples 

2018 1 

سید جمال 
 میرموسوی

dose vitamin D supplementation is associated with an -High
factors in adolescent metabolic risk -improvement in several cardio

up study-week follow-girls: a nine 

2018 1 

مصطفی رباط جزی، 
 مهدی موسوی

Monte carlo simulation of electron beams produced by LIAC 
intraoperative radiation therapy accelerator 

2018 1 

 Unrestricted somatic stem cells, as a novel feeder layer: Ex vivo ابراهیم شیرزاده
culture of human limbal stem cells 

2018 1 

 New approach for the treatment of neuropathic pain: Fibroblast بهاره امین
derived mesenchymal -transfected adipose-growth factor 1 gene

stem cells 

2018 1 

عبدالقادر عصاررودی، 
 مصطفی راد

Inductive and deductive: Ambiguous labels in qualitative content 
analysis 

2018 1 
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029603864&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=3&citeCnt=3&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85029603864&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=3&citeCnt=3&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041674400&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=4&citeCnt=3&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041674400&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=4&citeCnt=3&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041082688&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=5&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85041082688&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=5&citeCnt=2&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042632648&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=6&citeCnt=1&searchTerm=
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85038811269&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=7&citeCnt=1&searchTerm=
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042739203&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=8&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042739203&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=8&citeCnt=1&searchTerm=
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https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042763377&origin=resultslist&sort=cp-f&src=s&nlo=&nlr=&nls=&sid=0a92729241adba1ec56a8b7e7ebff161&sot=aff&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222018%22%2ct&sl=57&s=AF-ID%28%22Sabzevar+University+of+Medical+Sciences%22+60105390%29&relpos=9&citeCnt=1&searchTerm=
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 کشور برتر 25 یانعلم در م یدتول یتنرخ رشد کم ینباالتر یدارا یرانا
 
، دکتر (ISC) المگزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اس هب

های منتشر شده در پایگاه با اشاره به آخرین داده (ISC)محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
رشد داشته؛ از این  درصد 8.9به میزان  2016به سال  نسبت 2017گفت: کمیت تولید علم کشور در سال  WoS استنادی

 .کشور برتر دنیا را دارد 2۵رو ایران باالترین نرخ رشد کمیت تولید علم در میان 

 

 (wos) یا (Clarivate Analytics) براساس آخرین اطالعات مستخرج از پایگاه استنادی کالریویت آنالیتکس

کمیت  2016ر سال دمورد رسیده است، این در حالی است که  ۵2183دی به میال 2017کمیت تولید علم کشور در سال 
برابر با  2016بت به سال نس 2017مورد بود. بنابراین میزان رشد کشور در سال  47901تولید علم کشور در این پایگاه 

برتر دنیا رتبه نخست  رکشو 2۵) هشت ممیز نه دهم درصد( می باشد و از این حیث جمهوری اسالمی ایران در بین  8.9٪
هار ممیز سه دهم درصد( ) چ %4.3% ) شش ممیز هفت دهم درصد( و  6.7دنیا قرار دارد. کشورهای روسیه و چین با رشد 

 .در جایگاه های بعد قرار دارند

 
 

 

  2017وضعیت کمیت رشد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 

مقاله بوده است که این  111، دارای 2017دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، در سال  WOSاز نظر تعداد مقاالت در پایگاه 

( باالتر ٪8.9)بوده که از میانگین کشوری  62/1۵مقاله بوده است بنابراین دانشگاه دارای رشد  96، 2016تعداد در سال 

.بوده است

http://www.isc.gov.ir/ShowImage.aspx?n_code=1150&i_name=1.jpg
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 مرداد ماهدر  h-indexاعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه 

عضای هیات علمی وزارت بهداشت، او بر اساس خروجی سامانه علم سنجی  Scopusدر پایگاه  h-indexرتبه ارتقاء از نظر 

 3شدماره  بودند، که در جددول h-indexهیات علمی، دارای ارتقاء   نفر از اعضای محترم 3 ، تعداد97سال مرداد ماه پایان در 

 اطالعات این افراد ارائه شده است:

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 97 تیر

H-index 
 97 مرداد

میزان 

 ارتقاء

 1 1 0 پیراپزشکی برزوئی فاطمه   -1

 1 2 1 پزشکی روان ساالر حسن   -2
 1 3 2 پزشکی میرموسوی سید جمال  -3

 

 ورود دانشگاه به رتبه بندی جهانی سایماگو  

د، دانشدگاه علدوم شداعدالم  2018سایماگو که در ماه جوالی در آخرین رتبه بندی جهانی بر اساس گزارش وبدا سبزوار 
ه ها و مراکز آمدوزش عدالی را دربین کل دانشگا 81پزشکی سبزوار توانست به نظام رتبه بندی سایماگو ورود پیدا کند و رتبه 

و مؤسسدات پژوهشدی  هاالمللی سایماگو ،ساالنه عملکرد پژوهشی دانشدگاهبندی بیننظام ارزیابی و رتبه. کشور کسب نماید
های ی از دانشدگاهصد و توجه بسدیاراین نظام به دلیل برخورداری از اعتبار و قدمت همواره مورد ر .نمایدجهان را ارزیابی می

 .معتبر جهان بوده است

(، شداخص %30( ، شداخص نوآورانده) بدا وزن%۵0این رتبه بندی بر اساس شاخص مقداالت نمایده اسدکوپوس)با وزن 
ز سرتاسر ایدران حدائز دانشگاه و موسسه و مرکز علمی و تحقیقاتی ا 12۵در این رتبه بندی فقط . نجام شده است( ا%20وب)

نشگاه ها یا مراکز علمدی و شهرستان با دا 43شرایط بررسی شناخته شده اند اظهارداشت: در این رتبه بندی از کل ایران تنها 
 .. تحقیقاتی خود حضور دارند

زشکی زیدر نظدر وزارت پدانشگاه علوم  38دانشگاه ملی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  ۵4در این رتبه بندی 
اکز علمی و تحقیقداتی دانشگاه آزاد اسالمی حضور دارند و بقیه موارد موسسات و مر 23بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

ت، که شامل استان های وم پزشکی، زیر نظر وزارت بهداشدانشگاه های عل 9در کالن منطقه . عمدتاً مستقر در تهران هستند
نددی بندددر رتبده خراسان بزرگ )رضوی، شمالی و جنوبی( می شود، تنها دانشگاه های علوم پزشدکی مشهد،سدبزوار و بیرج

 .سایماگو حضور پیدا کرده اند

 مشاهده متن کامل خبر و جزئیات بیشتر
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 رتبه بندی وبومتریکس دانشگاههای جهان و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

رتبه بنددی  ساس آخرینا، بر به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

رفدت و دانشدگاه علدوم گدانشگاه برتر دنیدا قدرار  400پله صعود در بین  67دانشگاه تهران با وبومتریکس دانشگاههای جهان، 

هدای ایدن گدزارش از  داده  .تهای علوم پزشکی اسبندی دارای جایگاه نخست بین تمامی دانشگاهپزشکی تهران در این رتبه

ده است. ایدن ها است، استخراج شهای دانشگاهسایتبندی وب ترین مرجع رتبهکه معتبرترین و جامع webometrics سایت

 .نمایددمدی دیدی ارائدهبندی خود را ویرایش و آخرین تغییرات را اعمال کرده و گزارش ج سایت هر سال دو بار گزارش رتبهوب

رسی نتایج این گدزارش ( استخراج شده است، افزود: بر2018آخرین ویرایش )جوالی های این گزارش ازوی با بیان این که داده

ین تمدامی پدنجم را بد حاکی از آن است که دانشگاه های هاروارد، استنفورد، ام آی تی، برکلی و میشگان رتبه های نخست تدا

دانشگاه  41ان داد که عیت جغرافیایی نشدانشگاه برتر جهان از نظر موق ۵0اند. همچنین بررسی دانشگاه های جهان کسب کرده

دانشگاه در سدویس، یدک  1، دانشگاه در کانادا، یک دانشگاه در هنگ گنگ 2دانشگاه در بریتانیا،  4در ایاالت متحده آمریکا و 

 .دانشگاه چین حضور دارند

باشد  می 100ر مجموع باالترین درصد شوند و دبندی می بندی بر اساس چهار شاخص رتبه های مورد بررسی در این رتبهدانشگاه

دهدد درصد از کل را به خود اختصاص می ۵شود. شاخص نخست که شان تقسیم میکه بین چهار شاخص براساس میزان اهمیت

شداخص دوم کده مهمتدرین  Presence) مورد نظر است ) نام شاخص های فرعی دانشگاهتعداد صفحات دامین اصلی و دامین

های برگشتی )دریافتی( یک درصد دارد. این شاخص تعداد پیوند 100درصد از امتیاز را از مجموع  ۵0ها است شاخص بین شاخص

از  10شاخص سوم که  Impact) نماید )نام شاخصرا محاسبه می سازی،های خارجی، البته پس از نرمالاز شبکه  دانشگاه درصد 

 Transparency) باشد )نام شداخصگان برتر هر دانشگاه میده تی نویسنکل را به خود اختصاص داده تعداد استنادهای دریاف

or Openness)  درصدی کده بیشدترین  10شود تعداد پر استنادترین مقاالت )درصد از کل را شامل می 3۵شاخص چهارم که

نظدام رتبده بنددی وبومتریدک در کند. محاسبه می 2016تا  2012حوزه موضوعی در بازه زمانی  26اند( در استناد را دریافت کرده

  .دانشگاه ایران را رتبه بندی می نماید 60۵هزار دانشگاه جهان و  12مجموع 
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سبزوار در  یدانشگاه علوم پزشک یت، وب سا2018 یدر جوال یسنججهان بر اساس وب یهادانشگاه یرتبه بند ینبر اساس آخر

رتبه 11996کل  یندر ب2017 یهاست.  رتبه دانشگاه در ژانو یافتهرتبه ارتقاء  233 یزانبه م2017 یهنسبت به ژانو 2018 یجوال

 است. یافتهارتقاء  3999به  2018 یجوال ربوده است که د 4232در جهان ، رتبه

 2۵عداد ت ینقرار دارد. همچن 41اند، در رتبه شده یبندکه رتبه یدانشگاه علوم پزشک ۵1 ینسبزوار در ب یعلوم پزشک دانشگاه

 اند.ارتقاء رتبه داشته 2017 یهدوره نسبت به ژانو یندانشگاه در ا
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 حضور دانشگاه وشرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بزرگ تخصصی کشاورزی وصنایع وابسته

ن شنایی با آخرین و باهدف آبا حضور مسئولین شهرستامرداد ماه  27در نمایشگاه بزرگ تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته که از 

یدا پفناور خود حضور  یاحدهاومرکز رشد دانشگاه با مرداد ماه ادامه دارد،  30برپا شده است و تا دستاوردهای حوزه کشاورزی 

 یی،دارو اهانیتبط با گمر یاهنامه  یانپا ی،سالمتکده طب سنت یمعرف یی،دارو یاهانگ یشگاهآزما یغرفه توانمند ینا درکردند. 

رکز مشده در  دیتول شده و یفراور یدمنوش ها ید،شرکت مزرعه مروار یتاچیپس،محصوالت شرکت و ی،طب سنت یقاتمرکز تحق

قمندان صبح ها عموم عال یدازدب یبرا یشگاهنما یناست ا یگفتن  عموم درآمده است. یشو ... به نما یعیطب یافرشد، مسواک با ال

 باشد. یم یرشب دا 22تا  ۵وبعداز ظهرها ازساعت 13تا  8از ساعت 

 

 


