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 برنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارخ

 0011 خرداد ،( 79 )پی در پی 3 ، شمارههفتمماهنامه، سال 

 

 

 2.............................................................0011 خرداد در h-indexاعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه  

 2...... ........................................0011 خرداد در Scopusاستناد در پایگاه  افزایش اعضای هیات علمی دارای

 3.... ...........................................0011 خرداددر  Scopusدر پایگاه  مقاله اعضای هیات علمی دارای افزایش

 5وضعیت اعضای هیات علمی دارای صفر تا یک مقاله بر اساس دانشکده   .....................................................        

 

 

 

 

 تهیه شده در واحد علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری
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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  0بودند، که در جدول شماره  h-indexفر از اعضای محترم هیات علمی، دارای ارتقاء  ن 6 اد، تعد0011ماه  خرداد
 افراد ارائه شده است:

 0011 ماه خرداد  در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یعضاا

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 0011 اردیبهشت

H-index 
 0011  خرداد

 میزان ارتقاء

 1 27 26 بهداشت میری محمد  -0

 1 8 7 پزشکی پژهان اکبر  -2

 1 8 7 پزشکی میرموسوی سید جمال  -3

 1 5 4 پیراپزشکی نعیمی عادل  -0

 1 3 2 پرستاری و مامایی فاضل نسرین  -5

 1 3 2 پیراپزشکی صمدی پور عزت  -6

 

 0011 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 مقالهاز نظر 

 افزایش مقاله داشته اند به شرح زیر است: 0011  خرداداعضای هیات علمی که در 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقاالت

 0011 اردیبهشت

 تعداد مقاالت

 0011  خرداد

 تعداد مقاله

 در ماه

 3 40 37 پزشکی جوادی نیا سیدعلیرضا  -0

 3 19 16 پیراپزشکی عباس زاده گودرزی کاظم  -2

 2 43 41 پزشکی رئوفی امیر  -3

 2 41 39 پرستاری و مامایی راد مصطفی  -0

 2 21 19 پیراپزشکی رباط جزی مصطفی  -5

 2 14 12 پزشکی سروش داوود  -6

 2 5 3 پزشکی پروهان پژمان  -7

 1 87 86 بهداشت میری محمد  -8

 1 40 39 بهداشت آبادی اله احمد  -9

 1 38 37  کمانکش ارگسی مرضیه  -01

 1 34 33 بهداشت رخشانی محمدحسن  -00

 1 32 31 بهداشت ساقی محمد حسین  -02
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقاالت

 0011 اردیبهشت

 تعداد مقاالت

 0011  خرداد

 تعداد مقاله

 در ماه

 1 32 31 پزشکی حسن پور کاظم  -03

 1 31 30 پرستاری و مامایی مرتضوی فروغ  -00

 1 28 27 بهداشت هاشمیان معصومه  -05

 1 19 18 پرستاری و مامایی عصاررودی عبدالقادر  -06

 1 16 15 پزشکی مهدیان داوود  -07

 1 15 14 پزشکی فرومندی الهه  -08

 1 11 10 بهداشت جوینی حمید  -09

 1 10 9 بهداشت شهرآبادی رضا  -21

 1 10 9 پیراپزشکی تاج آبادی علی  -20

 1 8 7 پزشکی جوادی نیا سارا سادات  -22

 1 8 7 پرستاری و مامایی حشمتی فر نرجس  -23

 1 7 6 پزشکی مولوی مهدی  -20

 1 7 6 پیراپزشکی برزوئی فاطمه  -25

 1 5 4 پیراپزشکی داوری نیا مطلق قوچان آرزو  -26

 1 5 4 پزشکی میرحسینی زهرا  -27

 1 3 2 پزشکی شهرآئینی رامین  -28

 1 3 2 پزشکی بیرجندی بتول  -29

 1 2 1 پزشکی پیروشعبانی بابک  -31

 1 2 1 پیراپزشکی محمدزاده تبریزی زهره  -30

  

 ماه 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. 0011  خرداداعضای هیات علمی که در 
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 0011اردیبهشت 

 تعداد استنادات

 0011خرداد  

 افزایش استناد

 به مقاالت

 174 1956 1782 بهداشت میری محمد  -0

 22 1037 1015 بهداشت اله آبادی احمد  -2

 19 716 697 بهداشت رحمانی ثانی ابوالفضل  -3

 19 159 140 پیراپزشکی عباس زاده گودرزی کاظم  -0

 17 654 637 پزشکی امین بهاره  -5

 17 229 212 بهداشت ساقی محمد حسین  -6

 14 265 251 پیراپزشکی حیدری محسن  -7

 14 157 143 پرستاری و مامایی عصاررودی عبدالقادر  -8

 12 138 126 پرستاری و مامایی مرتضوی فروغ  -9

 11 627 616 معاونت تحقیقات کمانکش ارگسی مرضیه  -01

 11 399 388 پزشکی راد ابوالفضل  -00

 11 129 118 پرستاری و مامایی راد مصطفی  -02

 11 94 83 پزشکی جوادی نیا سیدعلیرضا  -03

 10 210 200 پزشکی مرادی بیناباج مریم  -00

 9 110 101 پزشکی قراط فرشته  -05

 8 181 173 بهداشت مهدوی فر ندا  -06

 8 91 83 پرستاری و مامایی مقدم حسینی بی بی وحیده  -07

 8 54 46 پیراپزشکی نعیمی عادل  -08

 8 26 18 پزشکی فرومندی الهه  -09

 6 154 148 بهداشت رخشانی محمدحسن  -21

 5 308 303 بهداشت رستگار ایوب  -20

 5 155 150 پزشکی فتاحی عبدی زاده مجتبی  -22

 5 142 137 پزشکی پژهان اکبر  -23

 5 131 126 پزشکی مسلم علیرضا  -20

 5 131 126 پزشکی رئوفی امیر  -25

 5 23 18 بهداشت شهرآبادی رضا  -26

 4 73 69 بهداشت هاشمیان معصومه  -27

 4 50 46 پزشکی مهدیان داوود  -28

 3 509 506 پزشکی محمدزاده محمد  -29

 3 112 109 پزشکی کوشکی اکرم  -31

 3 104 101 پیراپزشکی رباط جزی مصطفی  -30

 3 22 19 بهداشت جوینی حمید  -32

 2 165 163 پزشکی حسن پور کاظم  -33

 2 134 132 پزشکی میرموسوی جمالسید   -30

 2 90 88 پزشکی گل محمدی رحیم  -35

 2 90 88 بهداشت مهری علی  -36

 2 34 32 پرستاری و مامایی توفیقیان طاهره  -37

 2 34 32 پرستاری و مامایی فاضل نسرین  -38

 2 20 18 پزشکی میرحسینی زهرا  -39
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 0011اردیبهشت 

 تعداد استنادات

 0011خرداد  

 افزایش استناد

 به مقاالت

 2 20 18 بهداشت احمدی آسور اکبر  -01

 2 10 8 پیراپزشکی تاج آبادی علی  -00

 1 110 109 بهداشت فالحی مجید  -02

 1 109 108 پیراپزشکی مهرپویان محمد  -03

 1 91 90 پزشکی غالمی امید  -00

 1 88 87 پزشکی باغانی اول حمیدرضا  -05

 1 83 82 پزشکی آگاه ژیال  -06

 1 57 56 پزشکی معالیی حسین  -07

 1 54 53 پزشکی کیوانلو شهرستانکی محمد  -08

 1 45 44 بهداشت تبرایی یاسر  -09

 1 43 42 پزشکی جوان رقیه  -51

 1 38 37 پیراپزشکی قارداشی فاطمه  -50

 1 34 33 پزشکی لطیف نیا مریم  -52

 1 28 27 پزشکی شموسی نعمت اله  -53

 1 28 27 پزشکی نعمت شاهی محبوبه  -50

 1 26 25 پرستاری و مامایی زارع زهرا  -55

 1 25 24 پرستاری جوین فوجی سمیرا  -56

 1 19 18 پزشکی رحیمی نجمه  -57

 1 13 12 پزشکی پروهان پژمان  -58

 1 13 12 پیراپزشکی صمدی پور عزت  -59

 1 10 9 پزشکی نعمت شاهی محمد  -61

 1 8 7 پیراپزشکی داوری نیا مطلق قوچان آرزو  -60

 1 8 7 پیراپزشکی اکبرزاده رویا  -62

 1 7 6 پرستاری و مامایی استاجی زهرا  -63

 1 5 4 پزشکی احمدی راحله  -60

 1 5 4 پزشکی میرحمیدی سید مهدی  -65

 1 4 3 پرستاری و مامایی پارسایی مهر زهرا  -66

 1 3 2 پزشکی کاظم زاده اصغر  -67

 1 3 2 بهداشت قربانی علیرضا  -68

 1 2 1 پیراپزشکی وجدانی نقره ئیان وجیهه  -69

 1 2 1 پزشکی مطلوبی زهرا  -71

 

 بر اساس دانشکده دارای صفر و یک مقاله ضعیت اعضای هیات علمی و
سامانه    ساس اطالعات  ضای هیات علمی در پایان    بر ا سنجی اع ضعیت تولیدات علمی  0011خرداد ماه  علم  ضای هیات علمی  ، و اع

 050در مجموع از  است. به شرح زیر  و بر اساس بیشترین درصد    دانشکده  به تفکیک   Scopusدارای صفر یا یک مقاله در پایگاه    

فاقد مقاله و یا دارای یک  Scopusدرصد( در پایگاه   08/23علمی )عضو هیات   35عضو هیات علمی در سامانه در پایان خرداد ماه،   
 که در جدول زیر ارائه شده است. درصد ( فاقد مقاله بوده اند 27/9نفر )  00مقاله بوده اند که از این تعداد  
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 ردیف
 Scopus تعداد مقاله در دانشکده نام خانوادگی نام

 1 بهداشت قربانی علیرضا  .0

 1 پرستاری و مامایی نژادناوی  مژده  .2

 1 پزشکی شکیبا ابوالفضل  .3

 1 پزشکی گردان حسام الدین  .0

 1 پزشکی کفاش افسانه  .5

 1 پزشکی صفی آبادی  تالی سیدحسین  .6

 1 پزشکی میرحمیدی سید مهدی  .7

 1 پزشکی ناوی پور الهام  .8

 1 پزشکی کامرانیان هومن  .9

 1 پزشکی کمالی سید اکبر  .01

 1 پزشکی مطلوبی زهرا  .00

 1 پزشکی اسدی علیرضا  .02

 1 پزشکی صدر محمدرضا  .03

 1 پزشکی فرخی فر سید مجید  .00

 1 پزشکی کرابی ملیحه  .05

 1 پزشکی قدسی مجید  .06

 1 پزشکی عصارزاده حسین  .07

 1 پزشکی افشاری صالح طهورا  .08

 1 پزشکی راستی ثانی مرتضی  .09

 1 پزشکی توکلیان ایوب  .21

 0 پزشکی صبوری محسن  .20

 0 پزشکی فهیمی حسین  .22

 0 پزشکی شیرخانی غالمحسین  .23

 0 پزشکی ایمانی نژاد تکتم  .20

 0 پزشکی فروهر نرجس  .25

 0 پزشکی مومنی حسین  .26

 0 پزشکی علوی زاده فاطمه سادات  .27

 0 پزشکی سعادتی ابوالفضل  .28

 0 پزشکی یزدانی علی  .29

 0 پزشکی جلیلی اکبریان مهدی  .31

 0 پزشکی کریمیان سمیه  .30

 1 پیراپزشکی رستمی اسماعیل  .32

 0 پیراپزشکی کوشکی بیتا  .33

 0 پیراپزشکی وافی ثانی فاطمه  .30

 0 پیراپزشکی حسین زاده حصاری محمد  .35

 


