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دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی گیالن
ماوون تحقیات و فنوور
هقبم هؼظن رّبزی(هذ ظلِ)

دااگشنهها باید از لحاظ تدویس هب میدا ن رپ حرک علمی و مباحثه دائم و تحیق و سپوهش تبدیل شىند.
اخبار و اطالع رسانی در سطح هلی ،هنطقهای و جهاى

هَثرتریي داًشگبُ ّبی ایراًی در حَزُ علَم پبیِ هعرفی شدًد

بِ گشارش ادارُ رٍابط ػوَهی ٍ ّوکبری ّبی ػلوی بیي الوللی پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم ( ،)ISCدکتز هحوذ جَاد دّقبًی سزپزست
 ISCگفت :بزرسی پبیگبُ ضبخص ّبی اسبسی ػلن آی  .اس .آی ( )ESIدر بخص هَثزتزیي داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت تحقیقبتی دًیب ًطبى هی دّذ
کِ  24داًطگبُ ٍ هزکش تحقیقبتی کطَر در هجوَع داًطگبُ ّب ٍ هزاکش تحقیقبتی یک درصذ بزتز دًیب قزار گزفتٌذ .دّقبًی اظْبر داضت :بب تَجِ
بِ ایٌکِ هطبلؼبت حَسُ سیست ضٌبسی ٍ سیست ضیوی بِ داًطگبُ ّبی ػلَم پشضکی ًیش هزبَط هی ضَد ًبم داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى در ایي
هیبى هطبّذ ُ هی ضَد  .در بیي داًطگبُ ّبی جبهغ داًطگبُ تْزاى ٍ داًطگبُ تزبیت هذرس در ایي حَسُ هَضَع

ی در بیي داًطگبُ ّبی یک

درصذ بزتز دًیب دیذُ هی ضًَذ.
متن کامل خبر...
رشد چشوگیر تعداد داًشگبُ ّبی کشَر در رتبِ بٌدی جْبًی تبیوس سبل  /2018تعداد  18داًشگبُ از ایراى در جوع داًشگبُ ّبی برتر سبل 2018
تبیوس قرار گرفتٌد.

بِ گشارش ادارُ رٍابط ػوَهی ٍ ّوکبری ّبی ػلوی بیي الوللی پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم ( ،)ISCدکتز هحوذ جَاد دّقبًی سزپزست
پبیگبُ استٌبدی ػلَم جْبى اسالم ( )ISCگفت :پبیگبُ رتبِ بٌذی تبیوش یکی اس هؼتبزتزیي ًظبم ّبی رتبِ بٌذی بیي الوللی است کِ داًطگبُ ّبی
بزتز دًیب را ّز سبلِ هَرد ارسیببی ٍ رتبِ بٌذی قزار هی دّذ  .ایي پبیگبُ رٍس گذضتِ فْزست جْبًی داًطگبُ ّبی بزتز سبل  2018هیالدی را
هٌتطز کزد.
متن کامل خبر...
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اخبار و اطالع رسانی در سطح دانشگاه علوم پسشکی گیالى

داًشگبُ علَم پسشکی گیالى افسایش پیدا کردH-index

تعداد مقاله

1594

تعداد استناد

7902

H index

33

. افشایص پیذا کزد33ِ ب32  داًطگبُ ػلَم پشضکی گیالى بب افلیطیي صحیح در پبیگبُ استٌبدی اسکَپَس ًسبت بِ هبُ قبل اسH-index
 بب در ًظز.  بذلیل اضتببُ در درج افلیطیي اس هجوَع هقبالت داًطگبُ حذف ضذًذ،118  دٍ هقبلِ داًطگبُ بب هجوَع استٌبد،ُدر بزرسی اًجبم ضذ
. افشایص پیذا هی کزد34 ِ بh index ،ُگزفتي ایي دٍ هقبلِ در فْزست هقبالت داًطگب

. دانشگاه علوم پزشکی گیالن شدندH-index مقاالتی که با افلیشین نادرست باعث تغییر در
 A randomized Trial of Atropine versus patching for treatment of moderate amblyopia
Iranian Red Crescent Medical Journal/ Volume 13, Issue 8, 2011, Pages 7-9

Times cited=8
Department of Ophthalmology, Amiralmomenin Hospital, School of Medicine, Guilan Medical Science, Rasht, IR,
Iran

 Anatomic and visual outcomes of scleral buckling versus primary vitrectomy in pseudophakic and
aphakic retinal detachment: Six-month follow-up results of a single operation - Report no. 1
Ophthalmology/ Volume 112, Issue 8, August 2005, Pages 1421.e1-1421.e10

Times cited=110
Amiralmomenin Hospital, Rasht, Iran
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شبخص ّبی تَلید علن در

نتایج ارزشیابی تولیدات علوی دانشگاه علوم پسشکی گیالى در سال  ( 2017شهریور هاه )1396

هقبالت ًوبیِ شدُ اعضبی ّیبت علوی داًشگبُ علَم پسشکی گیالى در پبیگبُ ّبی

 Web of Science, PubMed, Scopusبعد از رفع

ّوپَشبًی = 223
***در ارسضیببی فؼبلیت ّبی پژٍّطی ،اگز ًَیسٌذُ بیص اس یک  Affiliationداضتِ ببضذ ،اٍلیي  Affiliationهذ ًظز قزار هی گیزد .هگز آًکِ
اٍلیي افیلیطي اس داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت کطَر خبرجی بَدُ ٍ یب اس داًطگبُ ّبیی ببضذ کِ در فْزست ارسیببی ًببضذ.
تعداد هقبالت بب ًَیسٌدُ هسئَل یب رّبری در اًتشبر هربَط بِ داًشگبُ علَم پسشکی گیالى= 72
در صَرتیکِ اٍلیي ًَ Affiliationیسٌذُ هسئَل ٍابستگی سبسهبًی داًطگبُ ببضذ اهتیبس رّبزی در اًتطبر بِ ایي هقبلِ تؼلق هی گیزد.

تعداد هقبالت بب ّوکبری بیي الوللی=24
تعداد هقبالت هٌتشر شدُ در هجالت  Q1اسکَپَس= 24

گسارش ساهانه علن سنجی هیات علوی

 در بررسی دُ ًفر اٍل برتر از ًظر شبخص اچ در سبهبًِ علن سٌجی از پبیگبُ اسکَپَس h-index ،آقبی دکتر شیرزاد سیبٌی
از  14بِ  15ارتقب یبفت(در هقبیسِ بب هبُ قبل).
 از  442عضَ ّیبت علوی دارای رکَرد در سبهبًِ علن سٌجیّ 341 ،یبت علوی( ،)%75حداقل  1هقبلِ در اسکَپَس دارًد
کِ شٌبسِ اسکَپَس آًْب در سبهبًِ علن سٌجی ثبت شدُ استّ .وچٌیي 72 ،درصد دارای پرٍفبیل گَگل اسکبلر 51 ،درصد
پرٍفبیل  74 ٍ ResraecherIDدرصد شٌبسِ  Orcidدر سبهبًِ علن سٌجی ّستٌد.

با توجه به پایش شاخص های علن سنجی هیات علوی از طریق ساهانه علن سنجی ،ضروری است که اعضای هیات علوی
فاقد شناسه ،نسبت به ایجاد پروفایل ها و ثبت شناسه ها در ساهانه علن سنجی اقدام نوایند
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ً 10 -فر اٍل از ًظر شبخص اچ از پبیگبُ Google Scholar

دانستنی ها
فایده ایجاد پروفایل  ORCIDچیست؟

www.orcid.org

با ایجاد پريفایل  ،ORCIDبٍ شىاسٍ یا کذ  16رقمی دست خًاَیذ یافت .ایه کذ برای َر فرد اوحصاری ي
شبیٍ کذ  DOIدر محیط يب است.
با ثبت دقیق رزيمٍ (اطالعات آکادمیک ،تالیفات )...در ایه پريفایل  ،وًیسىذگان می تًاوىذ بٍ جای ارسال
رزيمٍ خًد در مًارد مختلف ORCID ID،خًد را ارسال کىىذ.
*** َىگام ارسال مقالٍ برای برخی وشریات ،کذ  ORCIDاز وًیسىذٌ درخًاست می شًد ***
با ایه کذ امکان مشاَذٌ رزيمٍ وًیسىذگان/پژيَشگران برای افراد مختلف از جملٍ دايران وشریات ي ...
يجًد دارد.
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