خر انبهم علم سنجی
اگر بخىاهید از لحاظ علمی شیپ ربوید ،باید جرأت ىوورر داشته باشید .استاد و دانشجى باید از قید و زنجیره جزمیگرر
تعریفهار علمی القاء شده و دائمی دانستن ونها خالص شىند ( .قاا معم ررهرر)

رضذ  ۴1درصذی هقاالت ترتر کطَر  /ایراى رتثِ اٍل هٌغقِ ٍ جْاى
اسالم
اعالعات هستخرج از پایگاُ ٍب آٍ سایٌس (آی.اس.آی) ًطاى هی دّذ کِ

خبرهای علن سٌجی

تِ گسارش ادارُ رٍاتظ عوَهی ٍ ّوکاری ّای علوی تیي الوللی پایگاُ استٌادی
علَم جْاى اسالم ): (ISC

رتثِ ًخست رضذ کویت تَلیذ علن دًیا ترای ایراى /ارتقا دٍ پلِ ای
سرپرست  ISCگفت :تراساس اعالعات هستخرج از پایگاُ استٌادی آی.اس.آی تا
هقایسِ هیساى رضذ جوَْری اسالهی ایراى در سال  2016هیالدی ،تا  14درصذ
رضذ کویت تَلیذ علن در هیاى  25کطَر ترتر تَلیذ کٌٌذُ کویت علن دًیا صذر
ًطیي هی تاضذ .تعذ از جوَْری اسالهی ایراى ،کطَر رٍسیِ تا  %9تیضتریي رضذ
کویت علن دًیا را داضتِ است  .چیي تا  %4در رتثِ سَم قرار دارد ٍ لْستاى ٍ
ترکیِ ّرکذام تا  %3رتثِ در رتثِ تعذی قرار گرفتِ اًذ .

تعذاد هقاالت ترتر کطَر در سال 2016هیالدی ًسثت تِ سال  2015هیالدی
ًسدیک تِ % 41رضذ داضتِ است .
دّقاًی اظْار داضت  :در سال  2015هیالدی تعذاد هقاالت یک درصذ ترتر
کطَر  222هَرد تَد .ایي هقذار در سال  2016هیالدی تِ  312هَرد رسیذ.
در سال  2016هیالدی از لحاػ تعذاد هقاالت ترتر رتثِ ًخست هٌغقِ ٍ جْاى
اسالم را کسة کردُ این.
اداهِ هغلة

تعذاد داًطوٌذاى  %1ترتر پُراستٌاد کطَر افسایص یافت
ًتایج جذیذرتثِتٌذی داًطوٌذاى ،داًطگاُّا ٍ هراکس تحقیقاتی ترتر دًیا هرتَط تِ
هاُ Marchسال 2017هیالدی ًظام

رتثِتٌذی ESIیا ّواى

Science Indicatorsاعالم ضذ  .در ًتایج اخیر ایي ًظام رتثِ تٌذی هعتثر

هتي کاهل خثر

دًی
ایراى عالیِ دار رضذ کویت علن ا
دکتر هحوذجَاد دّقاًی سرپرست پایگاُ استٌادی علَم جْاى اسالم ) (ISCگفت :
هقایسِ سال  201۶تا سال  2015هیالدی در پایگاُ استٌادی اسکَپَس ًطاى هی دّذ
کِ رضذ کویت تَلیذ علن جوَْری اسالهی ایراى تِ  ٪1۵رسیذ.

تیيالوللی ،تعذاد داًطوٌذاى ترتر علَم پسضکی کطَر کِ در گرٍُ  %1داًطوٌذاى
پُراستٌاد دًیا قرار گرفتِاًذ تِ ً 40فر افسایص یافتِ است .
اداهِ هغلة
شاخص های علوی داًشگاٍ در پایگاٍ هایاطالعاتی هعتبر
زلیخا رًجثر /کتاتخاًِ هرکسی

رضذ کویت تَلیذ علن کطَرّای ترتر دًیا

:Scopus

تعذاد هقالِ= 1443
32= h index
تعذا استٌاد=6878

:Web of Science

تعذاد هقالِ = 1048
26= h index
تعذا استٌاد =3556
:PubMed

تعذاد هقالِ=990
اداهِ هغلة

Essential

تاریخ تهیه گزارشMay/2017:

CiteScore  وQ هقاالت برتر داًشگاٍ براساش شاخص
2017-ًشریات ازپایگاٍ اسکوپوش

کتاتخاًِ هرکسی/ ًرگس ترجی:تررسی

 کتاتخاًِ هرکسی/ زلیخا رًجثر:تررسی

متوسط
Hindex

تعداد

تعداد

ردیف

ارزیابی اعضای هیات علوی داًشگاٍ علوم پسشکی گیالى
براساش هحل اشتغال

Performance, kinetic, and biodegradation pathway
evaluation of anaerobic fixed film fixed bed reactor in
removing phthalic acid esters from wastewater

استنادات

مقاالت

2.28

763

158

21

 شُریًر17 بیمارستان

1

Scientific Reports
Quartile= 1
CiteScore 2015=5.3

2.44

401

119

16

بیمارستان السَرا

2

2.13

346

105

15

بیمارستان امیرالمًمىیه

3

1.93

817

320

43

بیمارستان پًرسیىا

4

1.61

349

126

21

بیمارستان دکتر حشمت

5

2.17

2539

480

64

بیمارستان رازی

6

1.88

177

50

9

بیمارستان شفا

7

1.25

32

7

4

بیمارستان يالیت

8

3.45

3688

532

51

داوشکذٌ پسشکی

9

4.38

1412

187

13

داوشکذٌ پیراپسشکی

10

0.59

285

82

64

داوشکذٌ دوذاوپسشکی

11

0.47

66

23

19

داوشکذٌ شرق گیالن

12

3.27

1218

171

18

داوشکذٌ بُذاشت

13

3.73

1006

136

15

داوشکذٌ داريسازی

14

0.89

649

187

46

داوشکذٌ شُیذ بُشتی

15

0.5

3

2

2

ٍمرکس مطالعات ي تًسع

16

تعداد
اعضای
هیات
علمی

محل اشتغال

آمًزش پسشکی
0.28

11

12

14

ياحذ پردیس بیه المللی

17

عثق آهارّای استخراج ضذُ از تَلیذات علوی اعضای ّیات علوی تراساس
 اعضای ّیات علوی کِ در داًطکذُ پسضکی هطغَل فعالیت هی،هحل اضتغال
 هذرک تا تعذاد اعضای ّیات532 تاضٌذ در پایگاُ اسکَپَس در هجوَع تعذاد
 کوتریي تَلیذات علوی هرتَط تِ هرکس هغالعات.  ًفر تَلیذ کردُ اًذ51 علوی
. ًفر عضَ ّیات علوی2  هذرک تا2 ٍ تَسعِ آهَزش پسضکی است تا تَلیذ
تیطتریي هتَسظ اچ ایٌذکس هرتَط تِ تَلیذات علوی داًطکذُ پیراپسضکی تا
 ٍ کوتریي هقذار هتَسظ اچ ایٌذکس هرتَط تِ پردیس ٍاحذ تیي4/38 هقذار
. است0.28 الولل تا هقذار

,… Brahmand, M.B.

Pandora's Box: mitochondrial defects in ischaemic heart
disease and stroke
Andalib, S., Gjedde, A.,…
Expert Reviews In Molecular Medicine
Quartile= 1
CiteScore 2015=3.86
Impact of 17beta-estradiol and progesterone on
inflammatory and apoptotic microRNA expression after
ischemia in a rat model
Herzog, R.,Zendedel, A.,Beyer, C., Slowik, A.
Journal Of Steroid Biochemistry And Molecular Biology
Quartile= 1
CiteScore 2015=3.63
Impact factor  وQ برتریي هقاالت داًشگاٍ از ًظر شاخص
2017-Web of Science در

Pandora's Box: mitochondrial defects in ischaemic heart
disease and strokeAndalib, S., Gjedde, A.,…
EXPERT REVIEWS IN MOLECULAR MEDICINE
Quartile= 1
IF 2015=5.71
Performance, kinetic, and biodegradation pathway
evaluation of anaerobic fixed film fixed bed reactor in
removing phthalic acid esters from wastewater
,… Brahmand, M.B.

SCIENTIFIC REPORTS
Quartile= 1
IF 2015= 5.228
Arthroscopic all-inside ramp lesion repair using the
posterolateral transseptal portal view
Keyhani, Sohrab,… Soleymanha, Mehran,…

KNEE SURGERY SPORTS TRAUMATOLOGY ARTHROSCOPY
Quartile= 1
IF 2015= 3.097
Fingerprint changes among cancer patients treated with
paclitaxel

Scopus:هٌبع

Azadeh, Payam,.., Jafari, Atefeh

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY
Quartile= 2
IF 2015= 3.141
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