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 ماه مرداد 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  9بودند، که در جدول شماره  h-indexفر از اعضای محترم هیات علمی، دارای ارتقاء  ن 7 ، تعداد11ماه سال  مرداد
 افراد ارائه شده است:

 ماه مرداد  در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یعضاا

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 99 تیر

H-index 
 99  مرداد

 میزان ارتقاء

 بهداشت میری محمد  -1
19 20 1 

 پزشکی رئوفی امیر  -2
4 5 1 

 پیراپزشکی عباس زاده گودرزی کاظم  -3
3 4 1 

 بهداشت تبرایی یاسر  -4
2 3 1 

 بهداشت خسروراد راضیه  -5
2 3 1 

 پرستاری و مامایی قلی زاده گردرودباری محمد  -6
1 2 1 

 پزشکی طهرانی هومن  -7
0 1 1 

  

 ماهمرداد 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: 11  مرداداعضای هیات علمی که در 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقاالت

 99 تیر

 تعداد مقاالت

 99  مرداد

 تعداد مقاله

 در ماه

 بهداشت میری محمد  -9
65 71 6 

 پزشکی مسلم علیرضا  -2
24 26 2 

 پزشکی رئوفی امیر  -9
22 24 2 

 1 41 40 پزشکی راد ابوالفضل  -4

 1 13 12 پرستاری و مامایی حسینی بی بی لیال  -5

 1 13 12 پزشکی نمازی محمدجواد  -6

 1 12 11 پیراپزشکی عباس زاده گودرزی کاظم  -7

 1 10 9 پزشکی حیدری زرنق حافظ  -8

 1 7 6 پزشکی نعمت شاهی محبوبه  -1

 1 7 6 پیراپزشکی قهرمانی اصل روح اهلل  -91

 1 2 1 پرستاری و مامایی قلی زاده گردرودباری محمد  -99



3 
 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقاالت

 99 تیر

 تعداد مقاالت

 99  مرداد

 تعداد مقاله

 در ماه

 1 2 1 پزشکی طهرانی هومن  -92

 1 2 1 پرستاری و مامایی مؤید لیلی  -99

  

 

 ماه مردادتعداد 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. 11  مرداداعضای هیات علمی که در 

 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 99 تیر

 تعداد استنادات

 99  مرداد

 افزایش استناد

 به مقاالت

 52 999 947 بهداشت میری محمد  -9

 24 747 723 بهداشت اله آبادی احمد  -2

 21 471 450 بهداشت رحمانی ثانی ابوالفضل  -9

 18 252 234 پزشکی راد ابوالفضل  -4

 13 492 479 پزشکی امین بهاره  -5

 12 57 45 پیراپزشکی عباس زاده گودرزی کاظم  -6

 10 73 63 پزشکی رئوفی امیر  -7

 8 74 66 پزشکی مسلم علیرضا  -8

 6 105 99 بهداشت ساقی محمد حسین  -1

 6 93 87 پرستاری و مامایی عصاررودی عبدالقادر  -91

 6 9 3 پرستاری و مامایی قلی زاده گردرودباری محمد  -99

 4 457 453 پزشکی محمدزاده محمد  -92

 4 129 125 بهداشت مهدوی فر ندا  -99

 4 96 92 پزشکی فتاحی عبدی زاده مجتبی  -94

 4 55 51 پزشکی نمازی محمدجواد  -95

 3 242 239 بهداشت رستگار ایوب  -96

 3 107 104 پزشکی شیرزاده ابراهیم  -97

 3 52 49 بهداشت حکمت شعار رضا  -98

 3 46 43 پزشکی قراط فرشته  -91

 3 25 22 پیراپزشکی نعیمی عادل  -21

 3 18 15 پزشکی حیدری زرنق حافظ  -29

 2 137 135 پزشکی حسن پور کاظم  -22

 2 115 113 پزشکی ناظمی صمد  -29

 2 114 112 پزشکی پژهان اکبر  -24

 2 102 100 بهداشت خمیرچی رمضانعلی  -25

 2 91 89 بهداشت فالحی مجید  -26

 2 90 88 پیراپزشکی مهرپویان محمد  -27
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 99 تیر

 تعداد استنادات

 99  مرداد

 افزایش استناد

 به مقاالت

 2 89 87 پرستاری و مامایی مرتضوی فروغ  -28

 2 88 86 پرستاری و مامایی راد مصطفی  -21

 2 87 85 پیراپزشکی رباط جزی مصطفی  -91

 2 87 85 پزشکی کوشکی اکرم  -99

 2 79 77 پزشکی غالمی امید  -92

 2 54 52 پرستاری و مامایی مقدم حسینی بی بی وحیده  -99

 2 19 17 پزشکی لطیف نیا مریم  -94

 2 6 4 بهداشت احمدی آسور اکبر  -95

 1 120 119 بهداشت رخشانی محمدحسن  -96

 1 94 93 پزشکی میرموسوی سید جمال  -97

 1 81 80 پزشکی گل محمدی رحیم  -98

 1 75 74 پرستاری و مامایی حسینی بی بی لیال  -91

 1 74 73 بهداشت مهری علی  -41

 1 56 55 پزشکی آگاه ژیال  -49

 1 39 38 پزشکی گوهری علی  -42

 1 29 28 بهداشت تبرایی یاسر  -49

 1 25 24 پرستاری و مامایی فاضل نسرین  -44

 1 19 18 پیراپزشکی قارداشی فاطمه  -45

 1 18 17 پرستاری و مامایی فوجی سمیرا  -46

 1 11 10 بهداشت خسروراد راضیه  -47

 1 10 9 پزشکی محمودی راحیل  -48

 1 9 8 پیراپزشکی پروهان پژمان  -41

 1 6 5 پیراپزشکی قهرمانی اصل روح اهلل  -51

 1 6 5 پزشکی جوادی نیا سارا سادات  -59

 1 5 4 پیراپزشکی داوری نیا مطلق قوچان آرزو  -52

 1 2 1 پزشکی یوسفی مقدم منیژه  -59

 1 1 0 پزشکی طهرانی هومن  -54

 

  


