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 ماه اردیبهشت در h-indexعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه ا

و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، در  Scopusدر پایگاه  h-indexاز نظر ارتقاء رتبه 

اطالعات  1بودند، که در جدول شماره  h-indexفر از اعضای محترم هیات علمی، دارای ارتقاء  ن9  اد، تعد1041ماه  اردیبهشت
 این افراد ارائه شده است:

 1041 اردیبهشت  در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یعضاا

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 1041 فروردین

H-index 
 1041 اردیبهشت

 میزان ارتقاء

 1 31 30 بهداشت میری محمد  -1

 1 16 15 پزشکی امین بهاره  -2

 1 13 12 بهداشت ساقی محمد حسین  -3

 1 9 8 پزشکی جوادی نیا سیدعلیرضا  -0

 1 9 8 پزشکی پژهان اکبر  -5

 1 8 7 پزشکی قراط فرشته  -6

 1 6 5 پرستاری و مامایی عصاررودی عبدالقادر  -7

 1 6 5 پیراپزشکی نعیمی عادل  -8

 1 5 4 پرستاری و مامایی انصاری مژگان  -9

 

 1401 ماه اردیبهشت تعداد مقاله درعضای هیات علمی دارای افزایش ا     

لیست و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت،  Scopusدر پایگاه  افزایش تعداد مقالهاز نظر 
 افزایش مقاله داشته اند به شرح زیر است: 1041 اردیبهشتاعضای هیات علمی که در 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقاالت

 1041 فروردین

 عداد مقاالتت

 1041 اردیبهشت

 تعداد مقاله

 در ماه

 5 38 33 پیراپزشکی حیدری محسن  -1

 1 52 51 پزشکی رئوفی امیر  -2

 1 37 36 پزشکی حسن پور کاظم  -3

 1 32 31 بهداشت هاشمیان معصومه  -0

 1 22 21 پزشکی فنودی سحر  -5

 1 20 19 پزشکی غالمی امید  -6

 1 19 18 بهداشت مهری علی  -7

 1 18 17 پزشکی مرادی بیناباج مریم  -8

 1 13 12 پیراپزشکی تاج آبادی علی  -9

 1 13 12 پیراپزشکی قهرمانی اصل روح اهلل  -14
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقاالت

 1041 فروردین

 عداد مقاالتت

 1041 اردیبهشت

 تعداد مقاله

 در ماه

 1 12 11 پیراپزشکی اکبرزاده رویا  -11

 1 12 11 بهداشت جوینی حمید  -12

 1 11 10 بهداشت شهرآبادی رضا  -13

 1 9 8 پزشکی پیروشعبانی بابک  -10

 1 9 8 بهداشت خسروراد راضیه  -15

 1 7 6 پیراپزشکی خواهمعراجی امیرمحمد  -16

  

 1401 اردیبهشتتعداد استناد در ضای هیات علمی دارای افزایش اع 

لیست و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت،  Scopusدر پایگاه  افزایش تعداد استناداز نظر 
  افزایش استناد داشته اند در جدول زیر ارائه شده است. 1041 اردیبهشتاعضای هیات علمی که در 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 1041 فروردین

 عداد استناداتت

 1041 اردیبهشت

 افزایش استناد

 به مقاالت

 338 5003 4665 بهداشت میری محمد  -1

 29 249 220 پزشکی جوادی نیا سیدعلیرضا  -2

 26 1323 1297 بهداشت اله آبادی احمد  -3

 25 999 974 بهداشت رحمانی ثانی ابوالفضل  -0

 24 238 214 پزشکی قراط فرشته  -5

 19 435 416 بهداشت ساقی محمد حسین  -6

 16 551 535 پزشکی راد ابوالفضل  -7

 13 408 395 پیراپزشکی حیدری محسن  -8

 13 292 279 پرستاری و مامایی عصاررودی عبدالقادر  -9

 13 283 270 پیراپزشکی عباس زاده گودرزی کاظم  -14

 13 196 183 ماماییپرستاری و  راد مصطفی  -11

 11 835 824 پزشکی امین بهاره  -12

 10 231 221 پرستاری و مامایی مرتضوی فروغ  -13

 9 305 296 پزشکی مرادی بیناباج مریم  -10

 8 219 211 پزشکی رئوفی امیر  -15

 8 110 102 پیراپزشکی نعیمی عادل  -16

 6 160 154 پزشکی فنودی سحر  -17

 5 176 171 پزشکی شیرزاده ابراهیم  -18

 5 133 128 پرستاری و مامایی مقدم حسینی بی وحیدهبی   -19

 5 43 38 پزشکی پروهان پژمان  -24

 5 27 22 پزشکی پیروشعبانی بابک  -21

 4 579 575 پزشکی محمدزاده محمد  -22

 4 393 389 بهداشت رستگار ایوب  -23

 4 176 172 پزشکی پژهان اکبر  -20

 4 49 45 پرستاری و مامایی انصاری مژگان  -25
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 1041 فروردین

 عداد استناداتت

 1041 اردیبهشت

 افزایش استناد

 به مقاالت

 3 203 200 بهداشت رخشانی محمدحسن  -26

 3 23 20 بهداشت مهری علی  -27

 2 231 229 پزشکی فتاحی عبدی زاده مجتبی  -28

 2 228 226 پزشکی حسن پور کاظم  -29

 2 181 179 پزشکی میرموسوی سید جمال  -34

 2 121 119 پزشکی آگاه ژیال  -31

 2 81 79 پزشکی گوهری علی  -32

 2 76 74 پزشکی کیوانلو شهرستانکی محمد  -33

 2 54 52 پزشکی فرومندی الهه  -30

 2 50 48 پرستاری و مامایی توفیقیان طاهره  -35

 2 33 31 پرستاری و مامایی قلعه نوی مینا  -36

 2 11 9 پیراپزشکی داوری نیا مطلق قوچان آرزو  -37

 2 9 7 پرستاری و مامایی صالح آبادی رها  -38

 1 153 152 بهداشت فالحی مجید  -39

 1 147 146 پزشکی ناظمی صمد  -04

 1 142 141 پزشکی کوشکی اکرم  -01

 1 115 114 پزشکی غالمی امید  -02

 1 102 101 پزشکی گل محمدی رحیم  -03

 1 99 98 بهداشت هاشمیان معصومه  -00

 1 60 59 پزشکی رحیمی نجمه  -05

 1 57 56 بهداشت تبرایی یاسر  -06

 1 52 51 پزشکی جوان رقیه  -07

 1 48 47 پرستاری و مامایی فاضل نسرین  -08

 1 40 39 بهداشت جوینی حمید  -09

 1 33 32 پیراپزشکی صمدی پور عزت  -54

 1 32 31 پرستاری جوین فوجی سمیرا  -51

 1 32 31 پرستاری و مامایی زارع زهرا  -52

 1 31 30 بهداشت شهرآبادی رضا  -53

 1 22 21 پیراپزشکی قهرمانی اصل روح اهلل  -50

 1 13 12 پیراپزشکی برزوئی فاطمه  -55

 1 12 11 پیراپزشکی زردشت رقیه  -56

 1 11 10 پزشکی افتخاری  یزدی میترا  -57

 1 11 10 پزشکی شکیبا ابوالفضل  -58

 1 10 9 بهداشت قربانی علیرضا  -59

 1 9 8 پرستاری و مامایی حشمتی فر نرجس  -64

 1 8 7 پزشکی شهرآئینی رامین  -61

 1 8 7 پزشکی غضنفری سید مجید  -62

 


