خبرنامه علم سنجی
زمينهسازى و اداره شايسته رونذ شكىافيى علمى كشىر ،وظيفه مهمى است هك رب عهذه شىرايعالى انقالب فرهنگى وزارتخاهن اهى
ععىو تتحيقاا و فاورى  -بهذاشت ردمان و آمىزش زپشكى  -آمىزش و رپورش و مذريان دااگشنهها و مراكز تتحيقاتى
قرار دارد ( ..قاو معظ ررهبى)

ماهنامه  ،سال سوم  ،شماره  ، 10اردیبهشت ماه 1396

گسارش ىای علن سنجی دانشگاه علٌم پسشکی گیالى :
ًضعیت شاخص اچ دانشگاه علٌم پسشکی گیالىتْیِ وٌٌذُ :زلیخا رًجثر /وتاتخاًِ هروسی

Scopus:
Results found:

1462

خبرىای علن سنجی کشٌر  ،هنطقو ً جياى

الف -تِ گسارغ ادارُ رٍاتظ ػوَهی ٍ ّوىاری ّای ػلوی تیي الوللی پایگاُ
اظتٌادی ػلَم جْاى اظالم ): (ISC

7025

Sum of the Times Cited

5737

Sum of Times Cited without self-citations

4.80

Average Citations per Item
h-index

32

ایراى رتثِ ًخعت رؼذ دًیا در تَلیذ هماالت ترتر را وعة ورد

Web of Science:
Results found:

ب اظاض اعالػات هعتخرج از پایگاُ ٍب آٍ ظایٌط (آی.اض.آی) تؼذاد هماالت
ر

1053

ترتر وؽَر در ظال 2016تِ 312هَرد رظیذ .تر اظاض ّویي پایگاُ در ظال2015

3989

Sum of the Times Cited

تؼذاد هماالت ترتر وؽَر  222هَرد گسارغ ؼذُ اظت  .تٌاترایي رؼذ وؽَر از

3604

Sum of Times Cited without self-citations

لحاػ تؼذاد هماالت ترتر تِ  %41رظیذ .تر ایي اظاض ،ایراى در تیي  25وؽَری

3.79

Average Citations per Item

وِ تیؽتریي تؼذاد هماالت ترتر دًیا را در ظال  2016تَلیذ وردُ اًذ ،رتثِ ًخعت

26

را از لحاػ تَلیذ هماالت یه درصذ ترتر وعة وردُ اظت.
هتي واهل خثر

h-index

ؼاخص اچ داًؽگاُ در ایي پایگاُ تا 1053همالِ ٍ تؼذاد اظتٌادً ،3989عثت تِ
هاُ لثل ّوچٌاى 26اظت.
هنبع:

 ۴۵داًؽگاُ ٍ پصٍّؽگاُ وؽَر در جوغ هَثرتریي ّای دًیا لرار گرفتٌذ

scopus , web of science

اعالػات پایگاُ ؼاخص ّای اظاظی ػلن آی.اض.آی )ً(ISI-ESIؽاى هی دّذ وِ
تؼذاد داًؽگاُّا ٍ هَظعات تحمیماتی یه درصذ ترتر وؽَر تِ45داًؽگاُ
رظیذ...
در تیي داًؽگاُ ّای ػلَم پسؼىی

تْیِ وٌٌذُ :زلیخا رًجثر /وتاتخاًِ هروسی

وؽَر داًؽگاُ ّای تْراى ،ؼْیذ تْؽتی،

ؼیراز ،اصفْاى ،تثریس ،هؽْذ ،ایراى ،ورهاى ،تمیِ

اهلل(ػج) ،هازًذراى ،زاّذاى

ٍوردظتاى در جوغ هَثرتریي ّا لرار گرفتٌذ.
هتي واهل خثر

جایگاُ ًخعت رؼذ وویت ع لن دًیا ٌَّز در دظت ایراى اظت /رؼذ تِ
 ٪17.5رظیذ
راظاض آخریي اعالػات هعتخرج از پایگاُ ؼاخص اظاظی ػلن )(ESI-ISIتَلیذ
ب
ػلن ترتر وؽَر از  216هَرد در ظال تِ  368هَرد در ظال  2016هیالدی رظیذ
ٍ تَلیذ ػلن ترتر  %70رؼذ را ًؽاى هی دّذ.
اداهِ هغلة

 شاخص ىای علن سنجی ىیات علویاز ساهانو علن سنجی

 تاالتریي ؼاخص اچ ّیات ػلوی هرتَط تِ دوتر هْریار حثیثی رٍدوٌار
تَدُ(ً 10 ٍ )15فر از اػضا ّیات ػلوی دارای ؼاخص اچ 10تا ّ15عتٌذ.
 تیؽتریي تؼذاد هماالت هرتَط تِ دوتر هْریار حثیثی رٍدوٌار تا  83همالِ
تَدُ ٍ ً 10فر تؼذاد همالِ تیي  40تا  83دارًذ.
 تیؽتریي تؼذاد اظتٌاد ًیس هرتَط تِ همالِ ّای دوتر هْریار حثیثی رٍدوٌار تا
 780اظتٌاد تَدُ ٍ ً 35فر تؼذاد اظتٌاد تِ هماالت  100تا  780دارًذ.
 تاالتریي هیساى اظتٌاد تِ ازای ّر همالِ هرتَط تِ دوتر ظؼیذ
هٌَچْری( ،)۳۵/۵تا تؼذاد  6همالِ ،هیساى اظتٌادات  ٍ 213ؼاخص اچ 5
تَدُ اظت.
 از ً 449فر ّیات ػلویً 327 ،فر حذالل یه همالِ در اظىَپَض دارًذ(
تیػ از  27درصذ تذٍى هكالِ ّعتٌذ )
 هماالت ً 281فر ّیات ػلوی( 62.58درصذ) ،دارای اظتٌاد  1تا  785اظت.

ماهنامه ،سال سوم ،شماره  ، 10اردیبهشت ماه1396

 دُ ًفر ترتر ّیات ػلوی داًؽگاُ از ًظر ؼاخص اچ درظاهاًِ ػلن ظٌجی
(ترگرفتِ از پایگاُ اظىَپَض) :
hاستىاد بً ازای
وام َ وام خاوُادگی
استىادات
مقاالت
ٌر مقالً
index
مٍریار حبیبی رَدکىار
۹/۴۶
۱۵
۷۸۵
۸۳
فریبرز مىصُرقىاعی
۸/۶۴
۱۴
۷۰۰
۸۱
سیاَش فالحتکار
۷/۵۵
۱۴
۴۸۳
۶۴
مٍدی شیرزاد سیبىی
۱۰/۷۸
۱۳
۴۴۲
۴۱
فرشید سعادت
۹/۷۸
۱۱
۴۵۰
۴۶
شٍیاد آذری حمیدیان
۱۶
۱۱
۳۵۲
۲۲
آبتیه حیدرزادي
۸/۵۷
۱۰
۴۰۳
۴۷
فشی
کیٍان اشرفی
۱۶
۱۰
۳۸۴
۲۴
طاٌر چراغی
۱۶/۴۲
۱۰
۳۱۲
۱۹
سید سٍیل سعیدی سارَی
۷/۳۷
۱۰
۲۵۸
۳۵
از دُ ّیات ػلوی ترتر از ًظر ؼاخص اچً 3 ،فر( 30درصذ) ،از گرٍُ تالیٌی ٍ 7

هقاالت برتر از نظر دریافت استناد در سال 2017تْیِ وٌٌذُ :زلیخا رًجثر /وتاتخاًِ هروسی

A Randomised Clinical Trial to Compare Coaxial and Noncoaxial
Techniques in Percutaneous Core Needle Biopsy of Renal Parenchyma
Babaei Jandaghi, A., Lebady, M., Zamani, A.-A., (...), Monfared, A.,
Pourghorban, R.
CardioVascular and Interventional Radiology
Tiemes Cited=2
Chrysin as an Anti-Cancer Agent Exerts Selective Toxicity by Directly
Inhibiting Mitochondrial Complex II and V in CLL B-lymphocytes
Salimi, A., Roudkenar, M.H., Seydi, E., (...), Pirahmadi, N., Pourahmad, J.
Cancer Investigation
Tiemes Cited=1
)A new rat model of neonatal bilirubin encephalopathy (kernicterus

Amini, N., Vousooghi, N., Soleimani, M., (...), Mozafari, M.,
Joghataei, M.T.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods

ًفر( 70درصذ) ،از گرٍُ پایِ ّعتٌذ.
هنبع:
http://isid.research.ac.ir/gums

Tiemes Cited=1

هقاالت دانشگاه علٌم پسشکی گیالى در اسکٌپٌش براساش شاخص  Qنشریو*
تْیِ وٌٌذُ :زلیخا رًجثر /وتاتخاًِ هروسی

ارزیابی اعضای ىیات علوی دانشگاه علٌم پسشکی گی الىبراساش رشتو تحصیلی
تررظیً :رگط ترجی/وتاتخاًِ هروسی

تعداد نشریه

درصد

کل مقاالت

68

تعداد

درصد

مقاالت

اػضای ّیأت ػلوی داًؽگاُ ػلَم پسؼىی گیالى در 137رؼتِ تحصیلی هؽغَل

100

80

100

نشریاتQ1

8

11/76

9

11/25

فؼالیت هی تاؼٌذ ،وِ از ایي تؼذاد آهار گسارغ ّا ًؽاى هی دّذ وِ رؼتِ ّای

نشریات Q2

37

54/41

43

53/75

زیر تِ ترتیة تیؽتریي تؼذاد هماالت را دارا هی تاؼٌذ.

نشریات Q3

12

17/65

18

22/5

نشریات Q4

7

20/29

7

8/75

نشریات جدید()2016

3

4/41

3

3/75

تر اظاض جذٍل فَق ،تؼذاد  80همالِ ًَیعٌذگاى داًؽگاُ ػلَم پسؼىی گیالى از
شاًَیِ تا پایاى آٍریل 2017در ً 68ؽریِ هٌتؽر ؼذُ اظت وِ  9همالِ
(11/25درصذ) درً 8ؽریِ( 11/76درصذ) تا ؼاخص  Q1هٌتؽر ؼذُ اظت.
تیؽتریي هماالت داًؽگاُ (53 /75درصذ) ،در ًؽریات تا ؼاخص 54/41( Q2
درصذ) ٍ ووتریي تؼذاد همالِ ( 8/75درصذ) در ًؽریات تا ؼاخص 8/75( Q4
درصذ) هٌتؽر گردیذُ اظت.

جذٍل ًؽاى هی دّذ ًعثت هماالت تِ اػضای ّیات ػلوی در رؼتِ جراحی

*ؼاخص :)Quartile(Q

ولیِ ٍ هجاری ادراری تٌاظلی تیؽتریي همذار ( ، )19تیؽتریي تؼذاد همالِ ()126

 Quartileیا چارن ترای رتثِ تٌذی هجالت  ، ISI ٍ Scopusتِ وار هی رٍد .

ٍ تیؽتریي همذار ( )36هتَظظ  H- indexدر رؼتِ گَارغ ٍ وثذ تالغیي اظت.

چارن ًؽاى دٌّذٓ جایگاُ شٍرًال در حیغِ تخصصی خَد هی تاؼذ .شٍرًال ّا
تر حعة ؼاخص ویفی ٍ در ًتیجِ اػتثارخَد تِ چْار گرٍُ Q1الی Q4تمعین

از تؼذاد ً 442فر اػضای ّیات ػلوی  ،تؼذاد  282ػضَ ّیات ػلوی در رؼتِ

هی ؼَىد ٍ تْتریي شٍرًال ّای یه حیغِ تخصصی ،شٍرًال ّایی ّعتٌذوِ

ّای تالیٌی تِ تؼذاد ( 1547همالِ) ٍ  160ػضَ ّیات ػلوی در رؼتِ ّای پایِ

تؼلق تِ یه چْارم ًخعت شٍرًال ّا )ّ (Qعتٌذ.

تِ تؼذاد ( 1189همالِ) تَلیذ وردُ اًذ.

هنبعScopus:
خبر نامه آماده دریافت مطلب در حوزهی علم سنجی از عالقمنذان در سطح دانشگاه  ،جهت انتشار در شماره های مختلف نشریه است.

پست الکترونیکی ، sci@gums.ac.ir :شماره تماس013- 33337634 :

