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 برنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارخ

 8938 شهریور ،( 6 )پی در پی 58، شمارهپنجمماهنامه، سال 
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 تهیه شده در واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری

  

 معاونت تحقیقات و فناوری
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 شهریور 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 4 ، تعداد31سال  شهریوربهداشت، در 

 اطلاعات این افراد ارائه شده است: 1جدول شماره 

 

 شهریور ماه در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یاعضا:8 جدول

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 38 مرداد

H-index 
 38شهریور 

 میزان ارتقاء

 1 14 13 بهداشت میری محمد  -1

 1 12 11 بهداشت اله آبادی احمد  -2

 1 6 5 پزشکی ناظمی صمد  -3

 1 1 0 بهداشت جوینی حمید  -4

 

  

 تعداد مقاله درشهریور ماهعضای 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: 31لیست اعضای هیات علمی که در شهریور بهداشت، 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقالات

 38مرداد 

 تعداد مقالات

 38شهریور 

 تعداد مقاله

 در ماه

 1 51 50 بهداشت میری محمد  -1

 1 22 21 بهداشت رخشانی محمدحسن  -2

 1 15 14 پزشکی شموسی نعمت الله  -3

 1 3 2 بهداشت جوینی حمید  -4

 1 3 2 پزشکی مولوی مهدی  -5

 1 2 1 پیراپزشکی تاج آبادی علی  -6
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 شهریور ماهتعداد استناد در عضای هیات علمی دارای افزایش ا 
 

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 شهریورلیست اعضای هیات علمی که در بهداشت، 

 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 38 مرداد

 تعداد استنادات

 38شهریور

 افزایش استناد

 به مقالات

 19 501 482 بهداشت میری محمد  -1

 18 502 484 بهداشت اله آبادی احمد  -2

 11 361 350 پزشکی امین بهاره  -3

 6 88 82 پزشکی ناظمی صمد  -4

 6 87 81 پزشکی پژهان اکبر  -5

 5 393 388 پزشکی محمدزاده محمد  -6

 4 244 240 بهداشت رحمانی ثانی ابوالفضل  -7

 4 133 129 پزشکی راد ابوالفضل  -8

 3 71 68 پزشکی حسن پور کاظم  -9

 3 63 60 پزشکی میرموسوی سید جمال  -11

 2 42 40 بهداشت هاشمیان معصومه  -11

 2 12 10 پیراپزشکی عباس زاده گودرزی کاظم  -12

 1 74 73 پزشکی شیرزاده ابراهیم  -13

 1 68 67 پزشکی گل محمدی رحیم  -14

 1 64 63 بهداشت فلاحی مجید  -15

 1 63 62 پرستاری راد مصطفی  -16

 1 62 61 پزشکی غلامی امید  -17

 1 62 61 پزشکی مرتضوی فروغ  -18

 1 57 56 پیراپزشکی رباط جزی مصطفی  -19

 1 56 55 بهداشت ساقی محمد حسین  -21

 1 56 55 بهداشت مهری علی  -21

 1 51 50 پزشکی عبدی زاده فتاحی مجتبی  -22

 1 42 41 پزشکی نمازی محمدجواد  -23

 1 30 29 پزشکی آگاه ژیلا  -24

 1 28 27 پزشکی مجددی مهرآبادی محمدشفیع  -25

 1 23 22 پزشکی جوان رقیه  -26

 1 21 20 پزشکی رئوفی امیر  -27

 1 17 16 پزشکی خواجه مهتاب  -28

 1 9 8 بهداشت شهرآبادی رضا  -29
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 38 مرداد

 تعداد استنادات

 38شهریور

 افزایش استناد

 به مقالات

 1 9 8 پیراپزشکی قارداشی فاطمه  -31

 1 8 7 پزشکی معرفتی حمید  -31

 1 5 4 پزشکی حسامی فرد میترا  -32

 1 5 4 پزشکی رحیمی نجمه  -33

 1 1 0 بهداشت جوینی حمید  -34

 

 بر اساس دانشکده و گروههای آموزشیدارای صفر و یک مقاله ضعیت اعضای هیات علمی و 

اعضای هیات علمی ، وضعیت تولیدات علمی 1931 مهر بر اساس اطلاعات سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی در پایان

ر می به شرح زیو بر اساس بیشترین درصد دانشکده/ گروه آموزشی به تفکیک   Scopusدارای صفر یا یک مقاله در پایگاه   

درصد( در پایگاه  18/93عضدو هیات علمی   61عضدو هیات علمی در سدامانه در پایان مهرماه،  159. در مجموع از باشدد

Scopus   درصد ( فاقد مقاله بوده اند. 14/24نفر    91فاقد مقاله و یا دارای یک مقاله بوده اند. که از این تعداد 

 :پرستاریدانشکده  .1

 :19  تعداد کل اعضای هیات علمی   

  تعداد کل مقالات درScopus : 81 

   یا یک مقاله در  1تعداد اعضای هیات علمیScopus : 11 

 نام گروه
عضو  تعداد 

 هیات علمی

مقاله  1یا 0

 Scopusدر 

مقاله به کل  0/1درصد اعضای هیات علمی 

 هیات علمی دانشکده

نسبت مقاله به 

 عضو هیات علمی

 3 جراحی و داخلی پرستاری

 سالمندی پرستاری 4.2 33

 سالمندی پرستاری

2 

 2 ویژه هایمراقبت پرستاری

 1 پرستاریروان

 پیراپزشکی:دانشکده  .2

 :21  تعداد کل اعضای هیات علمی     

  تعداد کل مقالات درScopus : 69 

   یا یک مقاله در  1تعداد اعضای هیات علمیScopus :11 
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 نام گروه
 عضو هیات علمی تعداد 

 Scopusمقاله در  1یا 0

درصد اعضای هیات علمی 

مقاله به کل هیات علمی  0/1

 دانشکده

نسبت مقاله به 

 یعلم اتیعضو ه

 4 اتاق عمل

44 3.3 
 3 هوشبری

 1 فوریتهای پزشکی

 1 پرتوشناسی

 1 علوم آزمایشگاهی

 پزشکی: دانشکده  .3

 :96  تعداد کل اعضای هیات علمی   

  تعداد کل مقالات درScopus : 511 

   یا یک مقاله در  1تعداد اعضای هیات علمیScopus :42 

 نام گروه
 عضو هیات علمی تعداد 

 Scopusمقاله در  1یا 0

درصد اعضای هیات 

مقاله به کل  0/1علمی 

 هیات علمی دانشکده

نسبت مقاله به عضو 

 یعلم اتیه

 11 داخلی

44 3.3 

 9 اطفال

 6 جراحی

 3 مامایی

 2 بیهوشی

 2 رادیولوژی

 2 قلب

 2 دندانی پروتزهای

 2 زنان و زایمان

 1 پاتوبیولوژی و آناتومی

 1 تغذیه و بیوشیمی

 1 معارف/عمومی

 دانشکده بهداشت: .4

 :17  تعداد کل اعضای هیات علمی     

  تعداد کل مقالات درScopus : 219 

   یا یک مقاله در  1تعداد اعضای هیات علمیScopus :2 

 نام گروه
 عضو هیات علمی تعداد 

 Scopusمقاله در  1یا 0

درصد اعضای هیات 

مقاله به کل  0/1علمی 

 هیات علمی دانشکده

نسبت مقاله به عضو 

 یعلم اتیه

 1 بهداشت عمومی
12 12.3 

 1 ایبهداشت حرفه

 


