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 برنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارخ

 1401 خرداد ، (    91 )پی در پی   3 ، شمارهشتمهماهنامه، سال 

 

 

 2....... ...... ... ............ . ............ ....................1401 خرداد  در h-indexاعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه  

 2......  ....... .................................1401  خرداد در Scopusدر پایگاه مقاله  افزایش اعضای هیات علمی دارای 

 3....  .. .. ....... .................. .............. 1401  خرداددر  Scopusدر پایگاه  استناد اعضای هیات علمی دارای افزایش
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 ماه   خرداد 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 این   1بودند، که در جدول شماره  h-indexفر از اعضای محترم هیات علمی، دارای ارتقاء   ن6  اد، تعد1401ماه  خرداد 
 افراد ارائه شده است: 

 1401 خرداد  در  h-index   رتبه شیافزا  ی دارا یعلم اتیه ی عضاا

 دانشکده  نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 1401 اردیبهشت

H-index 
 1401 خرداد

 میزان ارتقاء

 1 21 20 بهداشت اله آبادی  احمد   -1

 1 10 9 پزشکی جوادی نیا  سیدعلیرضا   -2

 1 6 5 پزشکی گوهری علی  -3

 1 4 3 پزشکی شموسی نعمت اله   -4

 1 4 3 بهداشت شهرآبادی  رضا   -5

 1 2 1 پرستاری و مامایی  حشمتی فر نرجس   -6

 

 1401 ماه  خرداد  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 مقاله از نظر 

 افزایش مقاله داشته اند به شرح زیر است:  1401 خرداداعضای هیات علمی که در 

 دانشکده  نام خانوادگی  نام ردیف
 تعداد مقاالت 

 1401 اردیبهشت 

 تعداد مقاالت 

 1401  خرداد

 تعداد مقاله

 در ماه 

 2 54 52 پزشکی  رئوفی  امیر   -1

 2 48 46 پرستاری و مامایی راد  مصطفی   -2

 1 102 101 بهداشت  میری محمد  -3

 1 53 52 پزشکی  جوادی نیا  سیدعلیرضا   -4

 1 53 52 پزشکی  محمدزاده  محمد  -5

 1 39 38 پیراپزشکی  حیدری محسن  -6

 1 38 37 بهداشت  رخشانی  محمدحسن  -7

 1 38 37 پزشکی  حسن پور  کاظم  -8

 1 33 32 پزشکی  محمدی گل  رحیم  -9

 1 26 25 بهداشت  رستگار  ایوب   -10

 1 18 17 پزشکی  فرومندی الهه   -11

 1 18 17 پزشکی  مجددی مهرآبادی محمدشفیع  -12

 1 16 15 پیراپزشکی  قارداشی  فاطمه  -13
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 دانشکده  نام خانوادگی  نام ردیف
 تعداد مقاالت 

 1401 اردیبهشت 

 تعداد مقاالت 

 1401  خرداد

 تعداد مقاله

 در ماه 

 1 13 12 بهداشت  جوینی  حمید  -14

 1 10 9 پزشکی  سویزی بهناز  -15

 1 6 5 پرستاری و مامایی لکزیان رسول  -16

 1 5 4 پرستاری و مامایی قلعه نوی  مینا   -17

 1 4 3 پرستاری و مامایی جسمی مرغزار  علی اصغر   -18

 1 2 1 پزشکی  اسدی علیرضا   -19

 1 2 1 پرستاری و مامایی رامتین  سارینا  -20

  

 1401 خردادتعداد 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.  1401 خرداداعضای هیات علمی که در 

 دانشکده  نام خانوادگی  نام ردیف
 تعداد استنادات 

 1401 اردیبهشت 

 تعداد استنادات 

 1401  خرداد

 استناد افزایش  

 به مقاالت 

 214 5217 5003 بهداشت  میری محمد  -1

 32 1031 999 بهداشت  رحمانی ثانی  ابوالفضل   -2

 23 1346 1323 بهداشت  اله آبادی احمد  -3

 23 458 435 بهداشت  ساقی محمد حسین  -4

 19 268 249 پزشکی  جوادی نیا  سیدعلیرضا   -5

 18 853 835 پزشکی  امین  بهاره  -6

 16 247 231 پرستاری و مامایی مرتضوی  فروغ  -7

 16 219 203 بهداشت  رخشانی  محمدحسن  -8

 12 563 551 پزشکی  راد  ابوالفضل   -9

 12 420 408 پیراپزشکی  حیدری محسن  -10

 12 295 283 پیراپزشکی  عباس زاده گودرزی  کاظم  -11

 11 230 219 پزشکی  رئوفی  امیر   -12

 10 206 196 پرستاری و مامایی راد  مصطفی   -13

 9 85 76 پیراپزشکی  قارداشی  فاطمه  -14

 8 401 393 بهداشت  رستگار  ایوب   -15

 8 239 231 پزشکی  فتاحی عبدی زاده  مجتبی   -16

 8 51 43 پزشکی  پروهان  پژمان  -17

 7 586 579 پزشکی  محمدزاده  محمد  -18

 7 312 305 پزشکی  مرادی بیناباج  مریم  -19

 6 166 160 پزشکی  فنودی سحر  -20

 4 296 292 پرستاری و مامایی عصاررودی عبدالقادر   -21

 4 146 142 پزشکی  کوشکی  اکرم   -22

 4 125 121 پزشکی  آگاه  ژیال  -23
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 دانشکده  نام خانوادگی  نام ردیف
 تعداد استنادات 

 1401 اردیبهشت 

 تعداد استنادات 

 1401  خرداد

 استناد افزایش  

 به مقاالت 

 4 62 58 پزشکی  سروش داوود  -24

 4 27 23 پزشکی  جوادی نیا  سارا سادات   -25

 4 17 13 پیراپزشکی  برزوئی فاطمه  -26

 4 13 9 پرستاری و مامایی حشمتی فر  نرجس  -27

 3 241 238 پزشکی  قراط  فرشته   -28

 3 231 228 پزشکی  حسن پور  کاظم  -29

 3 184 181 پزشکی  میرموسوی  سید جمال  -30

 3 118 115 پزشکی  غالمی  امید   -31

 3 113 110 پیراپزشکی  نعیمی  عادل  -32

 3 79 76 پزشکی  کیوانلو شهرستانکی  محمد  -33

 3 57 54 پزشکی  فرومندی الهه   -34

 3 53 50 پرستاری و مامایی توفیقیان  طاهره   -35

 3 43 40 بهداشت  جوینی  حمید  -36

 3 40 37 پزشکی  نعمت شاهی  محبوبه   -37

 3 25 22 پزشکی  نعمت شاهی  محمد  -38

 3 25 22 پیراپزشکی  قهرمانی اصل روح الل   -39

 3 12 9 پرستاری و مامایی صالح آبادی رها   -40

 2 128 126 پیراپزشکی  مهرپویان محمد  -41

 2 125 123 پیراپزشکی  رباط جزی مصطفی   -42

 2 101 99 بهداشت  هاشمیان معصومه   -43

 2 96 94 پرستاری و مامایی حسینی  بی بی لیال  -44

 2 83 81 پزشکی  گوهری  علی   -45

 2 79 77 بهداشت  حکمت شعار  رضا  -46

 2 51 49 پرستاری و مامایی انصاری  مژگان  -47

 2 33 31 بهداشت  شهرآبادی رضا  -48

 2 27 25 پزشکی  مولوی مهدی  -49

 2 26 24 پیراپزشکی  تاج آبادی علی   -50

 2 25 23 بهداشت  مهری علی   -51

 2 13 11 پزشکی  سویزی بهناز  -52

 2 13 11 پزشکی  افتخاری  یزدی میترا  -53

 2 9 7 پزشکی  شگرف نخعی  محمدرضا  -54

 2 4 2 پیراپزشکی  محمدزاده تبریزی  زهره   -55

 1 203 202 بهداشت  یزدانی اول  محسن  -56

 1 134 133 پرستاری و مامایی مقدم حسینی  بی بی وحیده   -57

 1 105 104 پزشکی  باغانی اول حمیدرضا  -58

 1 103 102 پزشکی  گل محمدی  رحیم  -59

 1 61 60 پزشکی  رحیمی  نجمه  -60

 1 60 59 پزشکی  لطیف نیا  مریم  -61

 1 53 52 پزشکی  جوان  رقیه   -62

 1 51 50 پزشکی  مجددی مهرآبادی محمدشفیع  -63
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 دانشکده  نام خانوادگی  نام ردیف
 تعداد استنادات 

 1401 اردیبهشت 

 تعداد استنادات 

 1401  خرداد

 استناد افزایش  

 به مقاالت 

 1 44 43 بهداشت  احمدی آسور  اکبر   -64

 1 35 34 پزشکی  باغانی زهرا  -65

 1 34 33 پرستاری و مامایی قلعه نوی  مینا   -66

 1 34 33 پزشکی  شموسی نعمت اله   -67

 1 34 33 پیراپزشکی  صمدی پور عزت   -68

 1 33 32 پرستاری و مامایی زارع  زهرا  -69

 1 29 28 پزشکی  دلبری علی   -70

 1 28 27 پزشکی  پیروشعبانی  بابک  -71

 1 24 23 پیراپزشکی  رستمی  عاطفه   -72

 1 20 19 پیراپزشکی  یزدی مقدم  حمیده  -73

 1 13 12 پیراپزشکی  زردشت  رقیه   -74

 1 12 11 پیراپزشکی  داوری نیا مطلق قوچان آرزو   -75

 1 12 11 پزشکی  توکلیان ایوب   -76

 1 10 9 پزشکی  الداغی  میتراعذرا  -77

 1 9 8 پزشکی  غضنفری  سید مجید  -78

 1 8 7 پزشکی  کفاش افسانه  -79

 1 7 6 پزشکی  اسدی علیرضا   -80

 1 4 3 پرستاری و مامایی جسمی مرغزار  علی اصغر   -81

 1 4 3 پزشکی  صمدی  کتایون  -82

 1 3 2 بهداشت  موحدزاده  داود  -83

 


