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 ماهدی  در h-indexعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه ا

و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت  Scopusدر پایگاه  h-indexاز نظر ارتقاء رتبه 
بودند، که در  h-indexفر از اعضای محترم هیات علمی، دارای ارتقاء  ن 7 ، تعداد31 ماه سال دی بهداشت، در 

 اطلاعات این افراد ارائه شده است: 8جدول شماره 

 ماه دی در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یاعضا:Error! No text of specified style in document.-1 جدول

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 89آذر

H-index 
 89دی 

 میزان ارتقاء

 1 16 15 بهداشت میری محمد  -1

 1 13 12 پزشکی محمدزاده محمد  -2

 1 8 7 پزشکی راد ابوالفضل  -3

 1 6 5 پزشکی باغانی اول حمیدرضا  -4

 1 5 4 پزشکی فتاحی عبدی زاده مجتبی  -5

 1 4 3 پزشکی آگاه ژیلا  -6

 1 1 0 پزشکی کاظم زاده اصغر  -7

  

 ماهدی  تعداد مقاله درعضای هیات علمی دارای افزایش ا

و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت  Scopusدر پایگاه  افزایش تعداد مقالهاز نظر 

 افزایش مقاله داشته اند به شرح زیر است: 31 دیلیست اعضای هیات علمی که در بهداشت، 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقالات

 89آذر 

 تعداد مقالات

 89 دی

 تعداد مقاله

 در ماه

 بهداشت میری محمد  -8
53 55 2 

 2 20 18 بهداشت ساقی محمد حسین  -2

 2 18 16 پزشکی مسلم علیرضا  -9

 2 17 15 پزشکی قراط فرشته  -4

 2 2 0 پزشکی زاده کاظم اصغر  -5

 1 31 30 بهداشت اله آبادی احمد  -6

 1 21 20 پزشکی حسن پور کاظم  -7

 1 16 15 یپزشک ناظمی صمد  -1

 1 15 14 پیراپزشکی رباط جزی مصطفی  -3

 1 14 13 پزشکی میرموسوی سید جمال  -81

 1 10 9 پزشکی مجددی مهرآبادی محمدشفیع  -88
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقالات

 89آذر 

 تعداد مقالات

 89 دی

 تعداد مقاله

 در ماه

 1 3 2 پرستاری کوشان محسن  -82

 1 3 2 پزشکی شاهینعمت  محبوبه  -89

 1 2 1 پزشکی رحیمی نجمه  -84

 1 1 0 پیراپزشکی صمدی پور عزت  -85

 

 ماه دیتعداد استناد در ضای هیات علمی دارای افزایش اع  
 

و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت  Scopusدر پایگاه  افزایش تعداد استناداز نظر 
 افزایش استناد داشته اند در جدول زیر ارائه شده است. 31  دیلیست اعضای هیات علمی که در بهداشت، 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 89  آذر

 تعداد استنادات

 89 دی

 افزایش استناد

 به مقالات

 63 669 606 بهداشت میری محمد  -8

 33 581 548 بهداشت اله آبادی احمد  -2

 13 317 304 بهداشت رحمانی ثانی ابوالفضل  -9

 8 79 71 بهداشت خمیرچی رمضانعلی  -4

 6 415 409 پزشکی محمدزاده محمد  -5

 6 160 154 پزشکی راد ابوالفضل  -6

 6 76 70 بهداشت فلاحی مجید  -7

 5 397 392 پزشکی امین بهاره  -1

 5 104 99 بهداشت رخشانی محمدحسن  -3

 5 47 42 پزشکی مسلم علیرضا   -81

 5 39 34 پزشکی آگاه ژیلا  -88

 4 97 93 پزشکی پژهان اکبر  -82

 3 95 92 پزشکی ناظمی صمد  -89

 3 86 83 پزشکی شیرزاده ابراهیم  -84

 3 78 75 پزشکی حسن پور کاظم  -85

 3 73 70 بهداشت ساقی محمد حسین  -86

 3 68 65 پیراپزشکی رباط جزی مصطفی  -87

 3 53 50 پرستاری عصاررودی عبدالقادر  -81

 3 31 28 پزشکی رئوفی امیر  -83

 2 78 76 پیراپزشکی مهرپویان محمد  -21

 2 75 73 پزشکی گل محمدی رحیم  -28

 2 73 71 پزشکی باغانی اول حمیدرضا  -22

 2 70 68 پزشکی حسینی بی بی لیلا  -29

 2 65 63 پزشکی فتاحی عبدی زاده مجتبی  -24

 2 31 29 پزشکی مجددی مهرآبادی محمدشفیع  -25

 2 29 27 پزشکی قراط فرشته  -26
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 89  آذر

 تعداد استنادات

 89 دی

 افزایش استناد

 به مقالات

 2 24 22 پزشکی مهدیان داوود  -27

 2 7 5 پیراپزشکی پروهان پژمان  -21

 2 3 1 پرستاری حشمتی فر نرجس  -23

 2 3 1 پزشکی شگرف نخعی محمدرضا  -91

 1 75 74 پزشکی میرموسوی سید جمال  -98

 1 69 68 پزشکی مرتضوی فروغ  -92

 1 63 62 پزشکی غلامی امید  -99

 1 47 46 بهداشت هاشمیان معصومه  -94

 1 47 46 پزشکی نمازی محمدجواد  -95

 1 42 41 بهداشت حکمت شعار رضا  -96

 1 23 22 پزشکی عباس زاده گودرزی کاظم  -97

 1 20 19 پرستاری تدین فر موسی الرضا  -91

 1 16 15 پرستاری فوجی سمیرا  -93

 1 14 13 پزشکی آرادمهر مریم  -41

 1 13 12 پیراپزشکی قارداشی فاطمه  -48

 1 4 3 پزشکی جوادی نیا سارا سادات  -42

 1 1 0 پزشکی کاظم زاده اصغر  -49
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  (0931)اعلام شده در دی ماه  ج نهایی ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشورنتای

ر دی ماه دتوسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت کشور نتایج نهایی ارزشیابی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی 

در دو محور تولید  هرساله را بررسی می کند، 8937سال مربوط به بازه اعلام گردید. این ارزشیابی که فعالیتهای پژوهشی  8931

تبه بندی فوق در گیرد. ر انجام می)زیرساخت پژوهشی دانشگاه( و ساختار  )برونداد های علمی اعضای هیات علمی( علم

 دوبخش شامل رتبه بندی کلی دانشگاه ها و نیز رتبه بندی در بین دانشگاه های تیپ صورت می گیرد.

در رتبه بندی کلی پژوهشی در بین دانشگاه های علوم پزشکی، در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در این رنکینگ به طور خلاصه 

 بعد از مشهد قرار دارد. 3رتبه صعود نسبت به سال قبل(  و در رتبه دوم کلان منطقه  6)با  27جایگاه 

در محور ساختار، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار حائز رتبه دوم )با یک پله صعود نسبت به  9در رتبه بندی بین دانشگاه های تیپ 

)با یک پله افت نسبت به سال  89حور بروندادهای علمی اعضای هیات علمی، حائز رتبه سال گذشته( گردید. همچنین در م

گذشته( گردید. در مجموع این دانشگاه) در دو محور برونداد و ساختار ( رتبه دهم )بدون تغییر نسبت به سال گذشته( را در بین 

.کسب نموده است 9دانشگاه های تیپ  29
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ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی

محور تولید علم

%90وزن 

بروندادهای 
پژوهشی

تعداد مقاالت

تعداد مقاالت 
ISI*2

تعداد مقاالت 

*PubMed8/5

تعداد مقاالت 
Scopus*1

ی از کتاب یا فصل
کتاب در 
Scopus

به ازای هر 
لی کتاب یا فص
از  کتاب

امتیاز2

مقاالت همایشها

هر مقاله در 
ISI

scopusو

امتیاز1/5

رهبری 
اردر انتش

تعداد مقاالت دانشگاه که
نویسنده مسئول آنها از 

دانشگاه باشد

همکاری 
بین 
المللی

مقاله 
هیات /

علمی

تعداد 
کل 
تاستنادا

مقاالت 
کیفی

تعداد مقاالت در
مجالت % 25
Scopusبرتر 

ه استناد ب
مقاالت 
در سال 
گذشته

شاخص 
h

دانشگاه

محور ساختار

%2وزن 

زیرساخت 
پژوهش

تعداد طرح 
کوهورت، 
Registry و

آزمایشگاه جامع 
تحقیقاتی

توسعه 
ظرفیت 
انسانی

 PhD byبه ازای هر 

research یک امتیاز
 Postو به ازای هر 

doc  وclinician 

scientist2 امتیاز

توسعه 
تحقیقات 
دانشجویی

اخالق در 
پژوهشهای 

پزشکی
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 رتبه کشوری  در میان کل دانشگاههای علوم پزشکی .0

 

قرار  27دانشگاه/ دانشکده مورد ارزیابی )بدون در نظر گرفتن تیپ دانشگاه(، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در جایگاه  57در میان 

  رتبه صعود داشته است. 6، گذشتهبه سال ارزشیابی پژوهشی گرفت که نسبت 

 3دانشگاه های کلان منطقه  ردیف

 )برونداد علمی+زیرساخت(

 رتبه بندی

اعلام  پژوهشی

شده در سال 

31 

 9 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 8

 27 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 2

 21 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 9

 94 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 4

 97 بیرجند پزشکی علوم دانشگاه 5

 41 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 6

 58 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 7

 

 هستند.  2و دانشگاههای با رنگ آبی، تیپ  9در جدول زیر، دانشگاههای نمایش داده شده با رنگ زرد، دانشگاههای تیپ 
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  .است قرارگرفته 3منطقه  کلان 2 رتبه در مشهد از بعد سبزوار پزشکی علوم دانشگاه  ،کشوری کلی بندی رتبه در
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 9رتبه دانشگاه در میان دانشگاههای تیپ .2

 .است گرفته قرار 10 رتبه سال قبل در به نسبت تغییر بدون سه تیپ های دانشگاه بین در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه رتبه
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 (9محور تولید  علم )دانشگاههای تیپ الف(                
 قرار دارند. 89در محور بروندادهای علمی اعضای هیات علمی دانشگاه ها ، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در رتبه        
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  (9)دانشگاههای تیپ  ساختارمحور ب(             

 می باشد. 9تیپ ر امتیاز بندی محور ساختار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار دارای رتبه دوم دانشگاه های د


