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 ماه آباندر  h-indexاعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه 

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 ، تعداد97ماه سال آبان بهداشت، در پایان 

 اطالعات این افراد ارائه شده است: 1جدول شماره 

 آبان ماه در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یاعضا:1 جدول

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 97 مهر

H-index 
 97 آبان

 میزان ارتقاء

 1 2 1 پرستاری انصاری مژگان  -1

 1 2 1 پزشکی ترکمن نژاد سبزواری مرضیه  -2

 1 4 3 پزشکی حسن پور کاظم  -3

 1 3 2 پزشکی حیدری زرنق حافظ  -4

 Scopusدر پایگاه وضعیت همکاریهای بین المللی دانشگاه  

های پژوهشی که توسط چند پژوهشگر با استفاده از یک روش کارآمد و یا همکاری پژوهشی شامل فعالیت همکاری علمی

در چند دهه اخیر  .شودهماهنگ در جهت رسیدن به اهداف پژوهشی منطبق با اهداف پژوهشی یا عالقه این افراد انجام می

همکاریهای پژوهشی بین المللی به طور چشمگیر افزایش یافته است. از جمله دالیل افزایش همکاریهای بین المللی، میتوان 

پژوهشهای  به محدود بودن امکانات و منابع و از طرف دیگر افزایش حوزه های تخصصی و پیچیدگی علوم اشاره کرد.

کاریهای بین المللی در افزایش رویت پذیری مقاالت، افزایش شانس چاپ مقاله در گوناگون حاکی از اهمیت نقش هم

 مجالت با کیفیت و به تبع آن افزایش استناد، بوده اند
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  Researchgateآشنایی با شبکه اجتماعی علمی 

پژوهشژگران و یژک شژبکه اجتمژاعی رایگژان بژرای  (www.researchgate.net) گیت یا دروازه پژژوهش ریسرچ

با هدف فراهم کردن زمینه ایجاد همکاری علمی و اشتراک دانش راه اندازی  پژوهشگران  2008است که در سال محققان 

ها پژوهشگران و محققان دنیاست که تقریباً، تمامی دانشگاه علمی اجتماعی شبکه، معتبرترین شد. این شبکه  در حال حاضر

 و آنرا فیسبوکی برای دانشمندان میدانند. شعار این شبکه اجتماعی علمی عضویت دارندو مؤسسات در سراسر جهان، در آن 

است. بنابراین یکی از فواید اصلی عضژویت در  "دانش علمی را کشف کنید و خودتان را برای دیگران قابل مشاهده کنید "

 است. استناد به مقاالت افزایش و افزایش تعداد خوانده شدنو  افزایش رویت پذیری مقاالت، آن و تکمیل پروفایل

 Researchgateمزایای استفاده از 

 رایگان بودن ثبت نام و عضویت  .1

 امکان به اشتراک گذاشتن آثار، تجارب با دیگران .2

 افزایش رویت پذیری آثار .3

 امکان خود آرشیوی آثار .4

 امکان درج متن کامل مقاالت در صورت رعایت کپی رایت .5

 اجتماعی و برقراری ارتباط میان پروفایلهای گوناگون ارتباط آن با سایر شبکه های .6

 امکان عضویت در گروههای تخصصی و یا ایجاد گروه جدید .7

 امکان جستجو بر اساس نام محقق، سازمان و موضوع .8

 عدم تبلیغات، اسپم، عکس و مطالب کم ارزش در سایت .9

 دانشمندان دنیا به صورت رایگان امکان پاسخ گیری سریع تمام سؤاالت علمی از بین قویترین پژوهشگران و .10
بررسی فعالیت های محققان در شبکه  استفاده از نرم افزارها و الگوریتمهای مختلف برای شناسایی و ثبت مقاله ها و .11

 اجتماعی

 RGارائه رتبه محققان و دانشگاه ها با استفاده از رتبه  .12

. شژودنمژایش داده می RG بژا کژه استها و کاربران دانشگاه از جمله قابلیتهای این شبکه، فراهم کردن امکان رتبه بندی

 شاخصهای مورد اهمیت در رتبه بندی عبارتند از: 

 آشنایی با     تعداد آثار به اشتراک گذاشته شده gateResearch 

 تعداد سواالت پرسیده شده توسط محقق 

 تعداد پاسخ محقق به سواالت دیگران 

 تعداد فالورها

http://www.researchgate.net/
https://iranpaper.ir/blog/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%86-%DA%AF%DB%8C%D8%AA/
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 1397پله ای رتبه فناوری دانشگاه در سال   14ارتقاء 

به نقل از دکتر محمد حسین ساقی مدیر مرکز رشد دانشگاه : با  توجه  به  رتبه بندی  اعالم  شژده از طژرف معاونژت 

دانشگاه  رنکینژگ  46ای در بین پله  14تحقیقات وزارت بهداشت، رتبه فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با صعود 

شده در رتبه  هفدهم  قرار گرفت. همچنین در این رتبه بندی در کالن منطقه آمایشی بعد از دانشگاه مشهد، دانشژگاه 

علوم پزشکی سبزوار در رتبه دوم قرار گرفت. ایشان در خصوص مالک های رتبه بندی تشریح کردنژد : مژالک هژای 

ر و غیر مستقر، تعداد پروژه های فناوری، میزان تولیژد محصژول داخلژی، میژزان فژروش، مانند هسته های فناور مستق

کارگاهای برگزاری شده، تدوین برنامه استراتژیک، اختراعات ثبت شده، تسهیالت مرکز رشد، شرکت در جشنواره های 

های فناورانه، ایجاد دانشگاه هژای فناوری،  برپایی غرفه در نمایشگاهها و.... می باشند. هدف این رتبه بندی و فعالیت 

 نسل سوم، افزایش اشتغالزایی و تولید محصوالت داخلی می باشد.
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 مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص محدودیت زمانی درخواست حق تشویق مقاالت

جهت امکان برنامه  برگزار گردید. 23/8/97در  چهارصد و چهل و پنجمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه که در تاریخ 

 :مصوب گردید ،ریزی مالی

  در سژامانه پژوهژان ثبژت  خود را قژبالمحققانی که تمایل به دریافت حق تشویق مقاالت دارند چنانچه مقاله

) از ابتژدا  تژا  یک مااهمنتشر شده است، به مژدت  1396تا  1394نکرده اند و مقاله آنها  در فاصله سالهای 

مقاالت خود را در سامانه پژوهان ثبت نمایند. چنانچژه محققژی در ایژن بژازه  فرصت دارند (97پایان آذر ماه 

 زمانی مقاله خود را در سامانه ثبت ننماید به مقاله ایشان حق تشویق تعلق نخواهد گرفت.

 نیز پژوهشژگران از زمژان نمایژه شژدن مقالژه در پایگژاه اطالعژاتی ) در خصوص مقاالت جاریScopus ،

PubMed  وISI ماه فرصت دارند مقاالت خود را در سامانه پژوهان ثبت نمایند. چنانچه محققی بعد  6( تا

 از این بازه زمانی مقاله خود را در سامانه ثبت نماید به مقاله ایشان حق تشویق تعلق نخواهد گرفت.

 

 


