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  - ESIبندي  نظام رتبه% برتر علوم پزشکی کشور براساس 1فهرست دانشمندان 

Essential Science Indicators   در ماهMarch  میالدي 2018سال  
 

ميالدی  ۲۰۱۸سال  March مربوط به ماه ها و مراکز تحقيقاتی برتر دنيا دانشگاه دانشمندان، بندي رتبهجديد نتايج 
بندی  در نتايج اخير اين نظام رتبهد. اعالم ش Essential Science Indicators يا همان ESIبندی  نظام رتبه
 ۴۹اند به  % دانشمندان پراستناد دنيا قرار گرفته۱، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور که در گروه المللی معتبر بين

 نفر افزايش يافته است. 

نفر از  ۶ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۴های علوم پزشکی کشور از اين دانشمندان، شامل  سهم دانشگاه
علوم  های نفر از دانشگاه ۳ ،و بقية اهللا علوم پزشکی تبريز  های نفر از دانشگاه ۴علوم پزشکی مشهد،  های دانشگاه
و اراک زنجان  ،مازندران ،ايرانشيراز، های علوم پزشکی  ز دانشگاهنفر از هريک ا ۱ وشهيد بهشتی و اصفهان  پزشکی
  است. 

از دانشگاه علوم پزشکی تهران،  قهرمانی نيمحمدحس دکترو  محبعلیدکتر مهدی  يانآقابندی اخير،  رتبهچند دوره در 
 آقای و مشهداز دانشگاه علوم پزشکی آبنوس  خليل دکتر و رمضانی محمد دکتر، بسکابادی نيمحمدحس دکتر آقايان
پراستناد % برتر ۱برای اولين بار به جمع دانشمندان  شهيد بهشتیاز دانشگاه علوم پزشکی  مرتضويان اميرمحمد دکتر

  کشور پيوستند.

يک درصد مقاالت دارای بيشترين بندي گردآوری و تجزيه و تحليل اطالعات   مبناي اين رتبهالزم به ذکر است که 
تا پايان  ۲۰۰۷ژانويه وازده ماه از اول سال و د دهدر فاصله  ISI Web of Sciences اطالعاتی در پايگاه استنادات
  . شود یاطالعات آن هر دوماه يکبار روزآمد م وبوده  ۲۰۱۷دسامبر 

در  ESI المللی نيب بندی رتبه نظام ۲۰۱۸مارچ  ماه در کشور پزشکی علوم برتر پراستناد% ۱در ادامه، فهرست دانشمندان 
  دوشکل آمده است:

در کل  استنادات تعداد برحسب رتبه براساس شده مرتب ،برتر% ۱ دانشمندان فهرست کامل، ۲- ۸در صفحات  -۱
   )All Fields( مقاالت و موضوعات

  ايشان مقاالت موضوعی  رشتهبه تفکيک  کشور پزشکی علوم برتر% ۱ دانشمندان فهرست ،۱۰-۲۱صفحات در  -۲

  معاونت تحقیقات و فناوري

25/12/96 
 دارد
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   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2018 ماه مارچنتایج بر اساس 

 

استنادات به   جهانیرتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  آقاي دکتر فرشاد فرزادفر
Clinical Medicine  259 209.12  20076  96  علوم پزشکی تهران  

All Fields  4831  188.45  20541  109  

  زاده رضا ملک آقاي دکتر
Clinical Medicine  435  65.83  16326  248  علوم پزشکی تهران  

All Fields  7454  54.36  17721  326  

  مرتضی محمودي آقاي دکتر
Chemistry 2602  18.79  4338  62  

 Pharmacology & Toxicology 1845 20.14 1168 58  علوم پزشکی تهران

All Fields 13636 18.48 11159 604 

  ایران علوم پزشکی  Clinical Medicine  1589  151.33  9534  63  آقاي دکتر مازیار مرادي الکه
All Fields 15815 115.18  9790  85  

  تهران علوم پزشکی Clinical Medicine  1898 71.51 8274 122  استقامتیعلیرضا  آقاي دکتر
All Fields  16584  49.56  9417  190  

 تهران علوم پزشکی  Clinical Medicine  2321  131.5 7892  60  سپانلو هیقاجار صدفخانم دکتر 
All Fields 19871 121 7986 66 

  محمد عبدالهی آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  181  14.01  3376  241  

 Clinical Medicine  21456 19.43 2079 107 علوم پزشکی تهران

All Fields 20722 12.92 7674 594 



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2018 ماه مارچنتایج بر اساس 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  فریدون عزیزي آقاي دکتر

Clinical Medicine 10862 10.72 3312 309 

 شهید بهشتیعلوم پزشکی 
Biology & Biochemistry 4908 14.12  1525 108 

Social Sciences, General 2020 14  812 58 

All Fields 24204 10.82  6612 611 

  علوم پزشکی تهران Immunology  802 12.47  2606 209  نیما رضایی آقاي دکتر
All Fields 27060 11.93 5927 497 

 علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  5274 15.07  618  41  باقر الریجانی آقاي دکتر
All Fields  29196  11.39  5492  482  

  تهران علوم پزشکی  Clinical Medicine 5791  89.52  4864  54  وفا رحیمی موقرآقاي دکتر 
All Fields  30419  52.74 5274 100 

  تهران علوم پزشکی Clinical Medicine 7992  153.85 4000 26  علی صحرائیانآقاي دکتر محمد
All Fields  32019  38.01 5017  132  

 اراك علوم پزشکی  Clinical Medicine 6288  131.8 4613  35  بابک عشرتیآقاي دکتر 
All Fields 33960 104.89  4720 45 

  خانم دکتر رویا کلیشادي
Clinical Medicine  9464 15.85  3599 227 

  Social Sciences, General  2602  18.79  714  38  اصفهانعلوم پزشکی 

All Fields  34351  15.09  4664  309  



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2018 ماه مارچنتایج بر اساس 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  1211 17.53  1490  85  آقاي دکتر رسول دیناروند
All Fields  38826  18.11  4112  227  

  اهللا بقیه علوم پزشکی Chemistry  5985 18.3 2654 145  حسن باقري آقاي دکتر
All Fields  38954  13.57  4098  302  

  محمدتقی هدایتی آقاي دکتر
Clinical Medicine 9966  218.31 3493 16 

  مازندران علوم پزشکی
All Fields  39979  81.37 3987 49 

  صاحبکار نیرحسیام آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  1111 12.02 1515 126 مشهد علوم پزشکی 

All Fields 43305  11.05  3657  331  

  رمضانی محمد آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  4944  8.26  644  78  مشهد علوم پزشکی 

All Fields  44120  8.26 3578  433  

  آقاي دکتر علیرضا فرومدي
Chemistry 8259  12.38  2093  169  

  Pharmacology & Toxicology 3558 8.65  787  91  تهران علوم پزشکی

All Fields  48647  10.7  3199  299  

  ن حسین زادهآقاي دکتر حسی
Pharmacology & Toxicology  437  19.33  2281  118   مشهدعلوم پزشکی  

All Fields  49483  13.75  3134  228  

 آقاي دکتر احمد اسماعیل زاده
Agricultural Sciences 1099 61.25  980  16   تهرانعلوم پزشکی  

All Fields  53928  15.45  2812  182  



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)5( 

 

   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2018 ماه مارچنتایج بر اساس 

 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  آقاي دکتر احمدرضا دهپور
Pharmacology & Toxicology  2921  7.92  887  112  علوم پزشکی تهران  

All Fields  54505  9.56  2773  290  

  خانم دکتر فاطمه اطیابی
Pharmacology & Toxicology  1072  20.99  1532  73  تهران علوم پزشکی  

All Fields  54616 17.07 2766 162 

  امیرحسین محوي آقاي دکتر
Social Sciences, General  3767 11.37 591 52 تهران علوم پزشکی  

All Fields  55600  9.12  2701  296  

  آقاي دکتر اصغر آقامحمدي
Immunology  1527  13.53  1908  141  تهران علوم پزشکی  

All Fields  56857  10.14  2616  258  

  تبریز علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  4944  10.22  644  63  آقاي دکتر ابوالقاسم جویبان
All Fields  56925  8.85  2612  295  

  اهللا بقیه علوم پزشکی  Agricultural Sciences 883  30.86  1080  35  سید محمد نبوي آقاي  دکتر
All Fields  57936  11.13 2548  229 

  دست آقاي دکتر محمدرضا زرین
Neuroscience & Behavior  4344 10.07  1641  163  علوم پزشکی تهران  

All Fields  61712 10.08 2318 230 

  اهللا بقیه علوم پزشکی  Agricultural Sciences 954  36  1044  29  آقاي سید فاضل نبوي
All Fields  62578 13.1 2267 173 



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)6( 

 

   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2018 ماه مارچ نتایجبر اساس 

  

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  مهرداد حمیدي آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  2057  26.56  1089  41  زنجان علوم پزشکی 

All Fields  62623  12.37 2264 183 

 خانم دکتر لیال آزادبخت
Agricultural Sciences 1190 23.52  941  40   تهرانعلوم پزشکی  

All Fields  63981  16.19  2186  135  

  تهران علوم پزشکی  Psychiatry & psychology 2792  25.68  976  38  شاهین آخوندزاده آقاي دکتر
All Fields  64357  14.33  2164  151  

  نخودچیعلی  آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  1504 14.66 1319 90 تبریز علوم پزشکی 

All Fields  65795  14.99  2084  139  

  بهشتی شهید علوم پزشکی  Social Sciences, General  7763  15.72  393  25  خانم دکتر پروین میرمیران
All Fields  70405  9.62  1799  187  

  مشهد علوم پزشکی Pharmacology & Toxicology  2330  11.95 1016 85  آقاي دکتر مهرداد ایرانشاهی
All Fields  72919  12.5  1637  131  

 تبریز علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  4029  11.06  730  66  زاده آقاي دکتر هادي ولی
All Fields  73453  10.49  1605  153  

  محبعلی مهدي آقاي دکتر
Microbiology  2386  6.98 880 126 تهران علوم پزشکی  

All Fields 73808 7.43 1583 213 



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2018 ماه مارچنتایج بر اساس 

 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  آقاي دکتر سید ناصر استاد
Pharmacology & Toxicology  3504  11.36  795  70  تهران علوم پزشکی  

All Fields  74630  11.53  1533  133  

  خلیل آبنوس آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  4514  8.76  683  78  مشهد علوم پزشکی 

All Fields  74867  8.57 1517  177 

 اصفهان علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  4106  13.37 722  54  ژاله ورشوساز خانم دکتر
All Fields  77491  10.73  1363  127  

  مصطفی قانعی آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  5348  16.51 611  37  اهللا بقیه علوم پزشکی 

All Fields  78570  9.78  1301  133  

  محسن جانقربانی آقاي دکتر
Social Sciences, General  6904  140.67  422  3  اصفهان علوم پزشکی 

All Fields  79742  16.68  1234  74  

  تهران علوم پزشکی Social Sciences, General  5746  6.27 470 75  رضا مجدزاده آقاي دکتر
All Fields  80903  8.13  1162  143  

  تهران علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  6013  11.57  567  49  آقاي دکتر محمدحسین قهرمانی
All Fields  83147  9.6  1027  107  

  آزادي امیر آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  4225  118  708  6  شیراز علوم پزشکی 

All Fields  83379  25.32 1013  40 



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)8( 

 

  علوم پزشکی کشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست کامل 
  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بین المللیبندي  هرتبنظام  2018 ماه مارچنتایج بر اساس 

 

استنادات به   رتبه  جهانی رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  جاللی برزگر محمد آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  5895  16.88  574  34  تبریز علوم پزشکی 

All Fields  83813  16.45  987  60  

  علوم پزشکی مشهد  Pharmacology & Toxicology  5870  10.47  576  55  آقاي دکتر محمدحسین بسکابادي
All Fields  84974  8.61  913  106  

  آقاي دکتر امیرمحمد مرتضویان
Agricultural Sciences 3225  11.77  565  48  علوم پزشکی شهید بهشتی 

All Fields 86919  11.33  782  69  



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)9( 

 

  
  

به تفکیک رشته موضوعی  کشور پزشکی علوم برتر% 1 دانشمندان فهرست
   استناد تعداد برحسب رتبه براساس شده مرتب

 ESI المللی بین بندي رتبه نظام 2018 سال March ماه نسخه در

ndicatorsIcience Sssential E 

    



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)10( 

 

  Pharmacology & Toxicology موضوعدر  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبین المللی  بندي نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

استنادات به   جهانیرتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  محمد عبدالهی آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  181  14.01  3376  241  

 Clinical Medicine  21456 19.43 2079 107 علوم پزشکی تهران

All Fields 20722 12.92 7674 594 

  آقاي دکتر حسین حسین زاده
Pharmacology & Toxicology  437  19.33  2281  118   مشهدعلوم پزشکی  

All Fields 49483  13.75  3134  228  

  خانم دکتر فاطمه اطیابی
Pharmacology & Toxicology  1072  20.99  1532  73  تهران علوم پزشکی  

All Fields 54616 17.07 2766 162 

  صاحبکار نیرحسیام آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  1111 12.02 1515 126 مشهد علوم پزشکی 

All Fields 43305  11.05  3657  331  

  علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  1211 17.53  1490  85  آقاي دکتر رسول دیناروند
All Fields 38826  18.11  4112  227  

  نخودچیعلی  آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  1504 14.66 1319 90 تبریز علوم پزشکی 

All Fields  65795 14.99 2084 139 

  مرتضی محمودي آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  1845  20.14  1168  58  

  Chemistry 2602  18.79  4338  62  علوم پزشکی تهران
All Fields  13636  18.48  11159  604  

  مهرداد حمیدي آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  2057  26.56  1089  41  زنجان علوم پزشکی 

All Fields 62623  12.37  2264  183  



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)11( 

 

  Pharmacology & Toxicology موضوعدر  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

استنادات به   جهانیرتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  مقاله ازاي

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  ایرانشاهی مهرداد آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  2330  11.95 1016 85  مشهدعلوم پزشکی  

All Fields  72919  12.5  1637  131  

  آقاي دکتر احمدرضا دهپور
Pharmacology & Toxicology  2921  7.92  887  112   پزشکی تهرانعلوم  

All Fields 54505  9.56  2773  290  

  آقاي دکتر سید ناصر استاد
Pharmacology & Toxicology  3504  11.36  795  70  تهران علوم پزشکی  

All Fields 74630 11.53 1533 133 

  آقاي دکتر علیرضا فرومدي
Pharmacology & Toxicology  3558  8.65  787  91  

  Chemistry 8259  12.38  2093  169  تهران علوم پزشکی

All Fields 48647  10.7  3199  299  

 تبریز علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  4029  11.06  730  66  زاده آقاي دکتر هادي ولی
All Fields 73453  10.49  1605  153  

 اصفهان علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  4106  13.37 722  54  ژاله ورشوساز خانم دکتر
All Fields  77491 10.73 1363 127 

  امیر آزادي آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  4225  118  708  6  شیراز علوم پزشکی 

All Fields  83379  25.32 1013  40 



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)12( 

 

  Pharmacology & Toxicology موضوعدر  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  خلیل آبنوس آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  4514  8.76  683  78  مشهد علوم پزشکی 

All Fields 74867  8.57  1517  177  

  تبریز علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  4944  10.22  644  63  آقاي دکتر ابوالقاسم جویبان
All Fields 56925  8.85  2612  295  

  رمضانی محمد آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  4944  8.26  644  78  مشهد علوم پزشکی 

All Fields  44120  8.26  3578  433  

 علوم پزشکی تهران  Pharmacology & Toxicology  5274 15.07  618  41  باقر الریجانی آقاي دکتر
All Fields 29196  11.39  5492  482  

  مصطفی قانعی آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  5348  16.51 611  37   اهللا بقیه پزشکیعلوم 

All Fields  78570 9.78 1301 133 

  مشهد علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  5870  10.47  576  55  آقاي دکتر محمدحسین بسکابادي
All Fields  84974  8.61  913  106  

  جاللی برزگر محمد آقاي دکتر
Pharmacology & Toxicology  5895  16.88  574  34  تبریز علوم پزشکی  

All Fields 83813  16.45 987  60 

  تهران علوم پزشکی  Pharmacology & Toxicology  6013  11.57  567  49  آقاي دکتر محمدحسین قهرمانی
All Fields 83147 9.6 1027 107 



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)13( 

 

  Clinical Medicineموضوع در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
  ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

استنادات به   رتبه  جهانی رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  آقاي دکتر فرشاد فرزادفر
Clinical Medicine  259 209.12  20076  96  علوم پزشکی تهران  

All Fields  4831  188.45  20541  109  

  زاده آقاي دکتر رضا ملک
Clinical Medicine  435  65.83  16326  248  علوم پزشکی تهران  

All Fields  7454  54.36  17721  326  

  ایرانعلوم پزشکی   Clinical Medicine  1589  151.33  9534  63  آقاي دکتر مازیار مرادي الکه
All Fields 15815 115.18 9790 85 

  علوم پزشکی تهران Clinical Medicine  1898 71.51 8274 122  آقاي دکتر علیرضا استقامتی
All Fields  16584  49.56  9417  190  

 علوم پزشکی تهران  Clinical Medicine  2321  131.5 7892  60  سپانلو هیقاجار صدفخانم دکتر 
All Fields  19871  121  7986  66  

  علوم پزشکی تهران  Clinical Medicine 5791  89.52  4864  54  آقاي دکتر وفا رحیمی موقر
All Fields  30419  52.74  5274  100  

  آقاي دکتر بابک عشرتی
Clinical Medicine 6288  131.8 4613  35  

 علوم پزشکی اراك
All Fields  33960 104.89 4720 45 

  علوم پزشکی تهران Clinical Medicine 7992  153.85 4000 26  آقاي دکتر محمدعلی صحرائیان
All Fields 32019 38.01  5017  132  



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)14( 

 

  Clinical Medicineموضوع در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
  ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

   

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  خانم دکتر رویا کلیشادي
Clinical Medicine  9464 15.85  3599 227 

  Social Sciences, General  2602  18.79  714  38  اصفهانعلوم پزشکی 

All Fields  34351  15.09  4664  309  

  محمدتقی هدایتی آقاي دکتر
Clinical Medicine 9966  218.31 3493 16 مازندران علوم پزشکی  

All Fields  39979  81.37  3987  49  

  فریدون عزیزي آقاي دکتر

Clinical Medicine 10862 10.72 3312 309 

 شهید بهشتیعلوم پزشکی 
Biology & Biochemistry  4908  14.12  1525  108  

Social Sciences, General  2020  14  812  58  

All Fields  24204 10.82 6612 611 

  محمد عبدالهی آقاي دکتر
Clinical Medicine  21456 19.43 2079 107 

  Pharmacology & Toxicology  181  14.01  3376  241 علوم پزشکی تهران

All Fields 20722 12.92 7674 594 



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)15( 

 

  Social Sciences, Generalموضوع در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
  ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

استنادات به   رتبه  جهانی رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  آقاي دکتر فریدون عزیزي

Social Sciences, General 2020  14  812  58  

 علوم پزشکی شهید بهشتی
Biology & Biochemistry  4908  14.12  1525  108  

Clinical Medicine 10862 10.72 3312 309 

All Fields  24204  10.82  6612  611  

  خانم دکتر رویا کلیشادي
Social Sciences, General 2602  18.79  714  38  

 Clinical Medicine  9464 15.85  3599 227  علوم پزشکی اصفهان

All Fields  34351  15.09  4664  309  

  آقاي دکتر امیرحسین محوي
Social Sciences, General  3767 11.37 591 52 علوم پزشکی تهران  

All Fields  55600  9.12  2701  296  

  آقاي دکتر رضا مجدزاده
Social Sciences, General  5746  6.27 470 75 

  علوم پزشکی تهران
All Fields  80903 8.13 1162 143 

  جانقربانیآقاي دکتر محسن 
Social Sciences, General  6904  140.67  422  3  

 علوم پزشکی اصفهان
All Fields 79742 16.68 1234 74 

  علوم پزشکی شهید بهشتی  Social Sciences, General  7763  15.72  393  25  خانم دکتر پروین میرمیران
All Fields 70405 9.62 1799 187 



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)16( 

 

  Agricultural Sciences موضوعدر  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 

  
   

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  اهللا بقیه علوم پزشکی  Agricultural Sciences 883  30.86  1080  35  سید محمد نبوي آقاي  دکتر
All Fields 57936  11.13  2548  229  

  اهللا بقیه علوم پزشکی  Agricultural Sciences 954  36  1044  29  آقاي سید فاضل نبوي
All Fields  62578  13.1  2267  173  

 آقاي دکتر احمد اسماعیل زاده
Agricultural Sciences 1099 61.25  980  16   تهرانعلوم پزشکی  

All Fields  53928  15.45  2812  182  

 خانم دکتر لیال آزادبخت
Agricultural Sciences 1190 23.52  941  40   تهرانعلوم پزشکی  

All Fields  63981 16.19 2186 135 

  امیرمحمد مرتضویان آقاي دکتر
Agricultural Sciences 3225  11.77  565  48  بهشتی شهید علوم پزشکی 

All Fields 86919 11.33 782 69 



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)17( 

 

  Immunology موضوعدر  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  

   

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  علوم پزشکی تهران Immunology  802 12.47  2606 209  نیما رضایی آقاي دکتر
All Fields  27060  11.93  5927  497  

  آقاي دکتر اصغر آقامحمدي
Immunology  1527  13.53  1908  141  تهران علوم پزشکی  

All Fields  56857  10.14 2616  258  



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)18( 

 

  Psychiatry & Psychology موضوعدر  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  

   

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  تهران علوم پزشکی  Psychiatry & psychology 2792  25.68  976  38  شاهین آخوندزاده آقاي دکتر
All Fields  64357  14.33  2164  151  



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)19( 

 

  Chemistry موضوعدر  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  

   

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  مرتضی محمودي آقاي دکتر
Chemistry 2602  18.79  4338  62  

 Pharmacology & Toxicology  1845 20.14 1168 58  علوم پزشکی تهران

All Fields  13636  18.48  11159  604  

  اهللا بقیه علوم پزشکی Chemistry  5985 18.3 2654 145  حسن باقري آقاي دکتر
All Fields  38954  13.57  4098  302  

  آقاي دکتر علیرضا فرومدي
Chemistry 8259  12.38  2093  169  

  Pharmacology & Toxicology  3558  8.65  787  91  تهران علوم پزشکی

All Fields  48647  10.7  3199  299  



 

  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)20( 

 

  Neuroscience & Behavior موضوعدر  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  

   

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی  نام دانشمند
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

  دست آقاي دکتر محمدرضا زرین
Neuroscience & Behavior  4344 10.07  1641  163   تهرانعلوم پزشکی  

All Fields  61712  10.08  2318  230  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آوری معاونت تحقيقات و فن

)21( 

 

  Microbiologyموضوع در  علوم پزشکی کشوربرتر  %1 دانشمندان
 ESIبندي بین المللی  نظام رتبه 2018مارچ در نسخه ماه رشته موضوعی در استناد مبتنی بر تعداد 

 

استنادات به   جهانی رتبه  رشته موضوعی 
  ازاي مقاله

تعداد استنادات 
 ESIدر 

تعداد مقاله در 
ESI 

  دانشگاه

Microbiology  2386  6.98 880 126 علوم پزشکی تهران  
All Fields  73808  7.43  1583  213  


