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 دین ماهرفرو در h-indexعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه ا

و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی  Scopusدر پایگاه  h-indexاز نظر ارتقاء رتبه 

بودند،  h-indexفر از اعضای محترم هیات علمی، دارای ارتقاء  ن 7 ، تعداد31ماه سال دین رفرووزارت بهداشت، در 

 است:اطلاعات این افراد ارائه شده  8که در جدول شماره 

 دین ماهرفرو در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یاعضا:1 جدول

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 79اسفند 

H-index 
 79فرودین 

 میزان ارتقاء

 1 8 7 بهداشت رحمانی ثانی ابوالفضل  -1

 1 6 5 پزشکی راد ابوالفضل  -2

 1 4 3 پزشکی مسلم علیرضا  -3

 1 3 2 پرستاری عصاررودی عبدالقادر  -4

 1 3 2 بهداشت هاشمیان معصومه  -5

 1 2 1 بهداشت اکرمی رحیم  -6

 1 2 1 پزشکی عباس زاده گودرزی کاظم  -9

 1 1 0 پزشکی محمودی راحیل  -9

 31لیست  کارگاههای معاونت تحقیقات در سال 
مجموعه کارگاههایی جهت محققان و علاقه مندان   8931معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در نظر دارد در سال 

 برگزار نماید. عناوین کارگاهها به شرح زیر است. 

8. UpToDate & Clinicalkey 

 (RCTبالینی تصادفی شده ) کارآزمایی .2

 ( Referencesمنابع ) تیریمد یافزارها آموزش نرم کارگاه .9

 کیمنابع الکترون یجستجو کارگاه .4

 یقالات علمنگارش و انتشار م کارگاه .5

 یپژوهش یهاداده یآمار لیو تحل هیتجز کارگاه .6

 یاخلاق پژوهش و سرقت علم کارگاه .7

 یسیاصول پروپوزال نو کارگاه .1

 زینظام مند و متاآنال مرور .3

 پژوهشی کتابدار .81

 بالینی کتابدار .88

 محتوای الکترونیک ایجاد .82

 با نرم افزار کتابخانه آشنایی .89

 جزئیات مربوط به مکان و زمان برگزاری کارگاهها

https://www.medsab.ac.ir/uploads/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C98.zip
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  رشته بهداشت محیط PhD by Researchاخذ مجوز 
، با 26/82/8931بر اسااس نامه معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشات، درمان و آموزش پزشکی مور  

برای رشاته بهداشت محیط بر اساس آزمون متمرکز دکتر پژوهشی سال   PhD by researchجذب دانشاجوی 

 Scopusدر پایگاه  81با استاد راهنمایی جناب آقای دکتر اله آبادی که دارای شاخص اچ ایندکس  31-33تحصیلی 

 می باشند، موافقت گردید.

  در یک سال گذشته H-indexاعضای هیات علمی دارای بالاترین 
و  8931بر اساس اطلاعات مستخرج از سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، در پایان فرودین ماه 

در پایگاه   عضو هیات علمی دارای بالاترین اچ ایندکسپانزده ،  اساامی 8937مقایساه آن با اطلاعات فروردین ماه  

Scopus  آورده شده است 2در جدول شماره . 

 رتبه
 1379فروردین  1379فروردین 

نام  نام

 خانوادگی

تعداد مقاله  دانشکده

Scopus 

H-index نام  نام

 خانوادگی

تعداد مقاله  دانشکده

Scopus 

H-index 

 12 47 بهداشت میری محمد 11 32 پزشکی محمدزاده محمد 1

 11 41 پزشکی محمدزاده محمد 7 26 پزشکی امین بهاره 2

 10 26 بهداشت اله آبادی احمد 6 9 بهداشت بادیاله آ احمد 3

رحمانی  ابوالفضل 4

 ثانی

 9 31 پزشکی امین بهاره 5 10 بهداشت

رحمانی  ابوالفضل 4 15 پزشکی راد ابوالفضل 5

 ثانی

 8 15 بهداشت

 6 30 پزشکی راد ابوالفضل 4 19 پزشکی هاشمیان مریم 6

بی بی  7

 لیلا

پرستاری  حسینی

 و مامایی

 5 19 بهداشت رخشانی حمدحسنم 4 12

 5 18 پزشکی شیرزاده ابراهیم 4 14 پزشکی کوشکی اکرم 8

 5 17 پزشکی کوشکی اکرم 4 13 پزشکی ناظمی صمد 9

باغانی  حمیدرضا 4 11 پزشکی مهرپویان محمد 10

 اول

 5 10 پزشکی

باغانی  حمیدرضا 11

 اول

 5 12 پزشکی حسینی بی بی لیلا 4 9 پزشکی

گل  رحیم 12

 محمدی

 5 10 پزشکی غلامی امید 4 17 پزشکی

 5 5 بهداشت خمیرچی رمضانعلی 4 8 پزشکی غلامی امید 13

 4 21 پزشکی پژهان اکبر 4 15 پزشکی شیرزاده ابراهیم 14

پرستاری  راد مصطفی 15

 و مامایی

 4 18 پزشکی حسن پور کاظم 4 21
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 کده و گروههای آموزشیوضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی بر اساس دانش 
، وضعیت تولیدات علمی دانشکده/ گروه 8931بر اساس اطلاعات سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی در پایان فرودین ماه 

به شرح  و تعداد مقالات h-index شاخص ، Scopusاطلاعات پایگاه  آموزشی و اسامی سه نفر عضو برتر هر گروه بر اساس
 زیر می باشد

 داشت:دانشکده به .1

 :81تعداد کل اعضای هیات علمی 

  تعداد کل مقالات درScopus : 831 

  :55/81نسبت مقاله/عضو هیات علمی 

 

 نام گروه: بهداشت محیط

 9/20مقاله/عضو هیات علمی:       104تعداد مقالات:                         5:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index استنادات تعداد تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 82 912 47 محمد میری

 81 421 26 احمد اله آبادی

 1 811 85 ابوالفضل رحمانی ثانی

 نام گروه: آمار و اپیدمیولوژی

 16مقاله/عضو هیات علمی:       49تعداد مقالات:                         3:تعداد اعضای هیات علمی

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی گینام و نام خانواد نام و نام خانوادگی
 محمد حسن رخشانی محمد حسن رخشانی محمد حسن رخشانی محمد حسن رخشانی

 رحیم اکرمی رحیم اکرمی رحیم اکرمی رحیم اکرمی

    

 نام گروه: آموزش بهداشت

 95/5هیات علمی: مقاله/عضو    23تعداد مقالات:                        4:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 9 27 85 معصومه هاشمیان

 2 43 4 علی مهری

 2 7 9 رضا شهرآبادی

 نام گروه: بهداشت حرفه ای

 25/3مقاله/عضو هیات علمی:      13تعداد مقالات:                        4:تعداد اعضای هیات علمی

 نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی م و نام خانوادگینا
 مجید فلاحی مجید فلاحی مجید فلاحی مجید فلاحی

 رضا حکمت شعار رضا حکمت شعار رضا حکمت شعار رضا حکمت شعار

 نام گروه: بهداشت عمومی

 5/1مقاله/عضو هیات علمی:     3الات: تعداد مق                        2:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 8 2 9 راضیه خسروراد

 1 1 1 علیرضا قربانی
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 دانشکده پزشکی: .2

 :35تعداد کل اعضای هیات علمی 

  تعداد کل مقالات درScopus : 476 

  :18/5نسبت مقاله/عضو هیات علمی 

 

 

 یولوژی و فارماکولوژیفیزام گروه: ن

 59/19مقاله/عضو هیات علمی:      130تعداد مقالات:                  9:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 88 967 48 محمد محمدزاده

 3 911 98 بهاره امین

 5 56 81 امید غلامی

 بیوشیمی و تغذیهنام گروه: 

 99/7مقاله/عضو هیات علمی:    97تعداد مقالات:                        9:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 6 817 98 ابوالفضل راد

 5 65 87 اکرم کوشکی

 9 3 5 حافظ حیدری زرنق

 یولوژیآناتومی و پاتوبنام گروه: 

 66/9مقاله/عضو هیات علمی:       23تعداد مقالات:                         3:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 4 51 21 رحیم گل محمدی

 8 2 2 علی دلبری

 8 8 8 سارا سادات جوادی نیا

 میکروبیولوژینام گروه: 

 2/9مقاله/عضو هیات علمی:      36تعداد مقالات:                 5:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 4 93 1 مجتبی فتاحی عبدی زاده

 9 96 82 محمدجواد نمازی

 9 91 6 حسین معلایی

 عمومی و معارفنام گروه: 

 33/6مقاله/عضو هیات علمی:      17تعداد مقالات:                 3:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 2 84 89 نعمت الله شموسی

 2 7 6 حمید معرفتی

 1 1 1 ابوالفضل سعاتی
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 مامایینام گروه: 

 3/5مقاله/عضو هیات علمی:   59تعداد مقالات:                 10:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 5 68 82 بی بی لیلا حسینی

 4 59 81 فروغ مرتضوی

 2 84 3 رویا باغانی

 بیهوشینام گروه: 

 5مقاله/عضو هیات علمی:      20تعداد مقالات:                        4:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 4 27 89 علیرضا مسلم

 8 8 8 شکیبا موزری

 1 1 5 منیژه یوسفی مقدم

 پزشکی اجتماعینام گروه: 

 25/4مقاله/عضو هیات علمی:       19تعداد مقالات:                     4:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 5 51 88 سید جمال میرموسوی

 8 7 2 راحیل محمودی

 8 5 2 محبوبه نعمت شاهی

 زنان و زایماننام گروه: 

 2/4یات علمی: مقاله/عضو ه     21تعداد مقالات:                  5:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 9 28 88 ژیلا آگاه

 8 2 9 راحله احمدی

 1 1 4 بهناز سوئیزی

 جراحینام گروه: 

 23/3مقاله/عضو هیات علمی:      15تعداد مقالات:                   13:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات عداد مقالاتت نام و نام خانوادگی

 7 66 81 ابراهیم شیرزاده

 7 62 81 حمیدرضا باغانی اول

 9 88 4 داوود سروش
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 اطفالنام گروه: 

 41/2مقاله/عضو هیات علمی:   27تعداد مقالات:                        12:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index ستناداتتعداد ا تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 4 64 81 کاظم حسن پور

 2 3 2 علیرضا اسدی

 8 4 4 میترا عذرا الداغی

 داخلینام گروه: 

 15/1مقاله/عضو هیات علمی:      15تعداد مقالات:                   13:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 7 5 4 ینیزهرا میرحس

 7 5 2 مریم کرابی

 8 6 8 نجمه رحیمی

 رادیولوژینام گروه: 

 66/0مقاله/عضو هیات علمی:      2تعداد مقالات:                   3:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 8 9 2 رامین شهرآیینی

 1 1 1 مدآبادیمحمد اسماعیل اح

 1 1 1 محسن صبوری

 قلبنام گروه: 

 66/0مقاله/عضو هیات علمی:     2تعداد مقالات:              3:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 8 6 2 مهدی ساجدی خانیان

 1 1 1 جواد موحدزاده

 1 1 1 پیمان حسین زاده

 پروتزهای دندانیام گروه: ن

 66/0مقاله/عضو هیات علمی:       2تعداد مقالات:                      3:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 2 21 2 زهرا باغانی

 1 1 1 ملیحه کرابی

 1 1 1 حسین عصارزاده
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 دانشکده پیراپزشکی: .3

 28داد کل اعضای هیات علمی:تع 

  تعداد کل مقالات درScopus : 61 

  :15/2نسبت مقاله/عضو هیات علمی 

 

 

 پرتوشناسینام گروه: 

 5/9مقاله/عضو هیات علمی:      30تعداد مقالات:                4:عضای هیات علمیتعداد ا

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 4 64 82 محمد مهرپویان

 9 41 88 مصطفی رباط جزی

 8 4 5 روح الله قهرمانی اصل

 اتاق عملام گروه: ن

 14/2مقاله/عضو هیات علمی:    15تعداد مقالات:                 9:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 2 88 3 ارداشیفاطمه ق

 2 6 2 حمیده یزدی مقدم

 8 9 2 فاطمه برزویی

 هوشبرینام گروه: 

 6/1می: مقاله/عضو هیات عل    9تعداد مقالات:                5:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 8 4 5 رویا اکبرزاده

 8 8 9 آرزو داوری نیا مطلق

 فوریتهای پزشکینام گروه: 

 5/1مقاله/عضو هیات علمی:      6 تعداد مقالات:                4:هیات علمیتعداد اعضای 

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 2 3 9 رادمجتبی 

 8 9 9 جواد گنجلو

 علوم آزمایشگاهینام گروه: 

 1مقاله/عضو هیات علمی:     1:تعداد مقالات                1:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 1 1 8 اسماعیل رستمی
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 دانشکده پرستاری .4

 :21تعداد کل اعضای هیات علمی 

  تعداد کل مقالات درScopus : 79 

  :65/9نسبت مقاله/عضو هیات علمی 
 جراحی -داخلینام گروه: 

 5مقاله/عضو هیات علمی:   60تعداد مقالات:              12:هیات علمیتعداد اعضای 

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 4 43 29 مصطفی راد
 9 86 89 عبدالقادر عصاررودی

 2 81 7 طاهره توفیقیان

 پرستاری کودکاننام گروه: 

 5مقاله/عضو هیات علمی:    10تعداد مقالات:               2:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات ام خانوادگینام و ن

 9 47 3 مژگان انصاری

 1 1 8 حمیده گلی

 روانپرستارینام گروه: 

 1مقاله/عضو هیات علمی:    2تعداد مقالات:               2:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 8 9 2 محسن کوشان

 1 1 1 زهرا پارسایی مهر

 پرستاری مراقبت ویژهنام گروه: 

 5/0مقاله/عضو هیات علمی:    1تعداد مقالات:               2:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 8 8 8 حمد قلی زادهم

 1 1 1 زهرا پشت چمن

 پرستاری سالمندینام گروه: 

 0مقاله/عضو هیات علمی:    0تعداد مقالات:               2:تعداد اعضای هیات علمی

 H-index تعداد استنادات تعداد مقالات نام و نام خانوادگی

 1 1 1 رها صالح آبادی

 1 1 1 لیلی موید

 


