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 فروردین ماه در h-indexعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه ا

ارت بهداشت، در و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وز Scopusدر پایگاه  h-indexاز نظر ارتقاء رتبه 

اطلاعات  9بودند، که در جدول شماره  h-indexفر از اعضای محترم هیات علمی، دارای ارتقاء  ن 6  ، تعداد11ماه سال  فروردین
 این افراد ارائه شده است:

 ماه فروردین در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یعضاا

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 89 اسفند

H-index 
 88 فروردین

 میزان ارتقاء

 1 14 13 بهداشت اله آبادی احمد  -1

 1 9 8 پزشكی راد ابوالفضل  -2

 1 5 4 پیراپزشكی رباط جزی مصطفی  -3

 1 1 0 پزشكی بیرجندی بتول  -4

 1 1 0 پرستاری و مامایی قلعه نوی مینا  -5

 1 1 0 پرستاری و مامایی مؤید لیلی  -6

  

 ماه فروردین تعداد مقاله درزایش عضای هیات علمی دارای افا

لیست و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت،  Scopusدر پایگاه  افزایش تعداد مقالهاز نظر 

 افزایش مقاله داشته اند به شرح زیر است: 11 فروردیناعضای هیات علمی که در 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقالات

 89 اسفند

 تعداد مقالات

 88 فروردین

 تعداد مقاله

 در ماه

 3 22 19 پزشكی مسلم علیرضا  -9

 2 62 60 بهداشت میری محمد  -2

 2 24 22 بهداشت رخشانی محمدحسن  -9

 2 10 8 پیراپزشكی عباس زاده گودرزی کاظم  -4

 2 2 0 پزشكی بیرجندی بتول  -5

 2 2 0 پرستاری و مامایی قلعه نوی مینا  -6

 1 38 37 پزشكی راد ابوالفضل  -7

 1 30 29 پرستاری و مامایی راد مصطفی  -8

 1 23 22 پرستاری و مامایی مرتضوی فروغ  -1

 1 21 20 بهداشت ساقی محمد حسین  -91

 1 20 19 بهداشت رحمانی ثانی ابوالفضل  -99

 1 19 18 پزشكی رئوفی امیر  -92



3 
 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد مقالات

 89 اسفند

 تعداد مقالات

 88 فروردین

 تعداد مقاله

 در ماه

 1 16 15 پیراپزشكی رباط جزی مصطفی  -99

 1 12 11 پرستاری و مامایی مقدم حسینی بی بی وحیده  -94

 1 8 7 بهداشت مهدوی فر ندا  -95

 1 7 6 پزشكی معلایی حسین  -96

 1 6 5 پزشكی جوان رقیه  -97

 1 6 5 بهداشت فلاحی مجید  -98

 1 6 5 پرستاری و مامایی تدین فر موسی الرضا  -91

 1 4 3 پزشكی خواجه مهتاب  -21

 1 4 3 پیراپزشكی برزوئی فاطمه  -29

 1 2 1 پرستاری و مامایی شریف زاده معصومه  -22

 1 1 0 تاری و ماماییپرس مؤید لیلی  -29

  

 ماه فروردینتعداد استناد در ضای هیات علمی دارای افزایش اع 
 

لیست و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت،  Scopusدر پایگاه  افزایش تعداد استناداز نظر 
 افزایش استناد داشته اند در جدول زیر ارائه شده است. 11  فروردیناعضای هیات علمی که در 

 

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 89  اسفند

 تعداد استنادات

 88 فروردین

 افزایش استناد

 به مقالات

 40 797 757 بهداشت میری محمد  -9

 30 649 619 بهداشت اله آبادی احمد  -2

 20 205 185 پزشكی راد ابوالفضل  -9

 17 360 343 بهداشت رحمانی ثانی ابوالفضل  -4

 16 437 421 پزشكی امین بهاره  -5

 15 445 430 پزشكی محمدزاده محمد  -6

 9 9 0 پرستاری و مامایی قلعه نوی مینا  -7

 8 87 79 بهداشت ساقی محمد حسین  -8

 6 114 108 بهداشت رخشانی محمدحسن  -1

 5 114 109 بهداشت مهدوی فر ندا  -91

 5 106 101 كیپزش پژهان اکبر  -99

 4 90 86 بهداشت خمیرچی رمضانعلی  -92

 4 77 73 پرستاری و مامایی مرتضوی فروغ  -99

 4 75 71 پزشكی فتاحی عبدی زاده مجتبی  -94

 4 73 69 پیراپزشكی رباط جزی مصطفی  -95

 4 55 51 یپزشك مسلم ضاعلیر  -96
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 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 تعداد استنادات

 89  اسفند

 تعداد استنادات

 88 فروردین

 افزایش استناد

 به مقالات

 4 43 39 پزشكی رئوفی امیر  -97

 3 214 211 بهداشت رستگار ایوب  -98

 3 109 106 پزشكی ناظمی صمد  -91

 3 76 73 پرستاری و مامایی راد مصطفی  -21

 3 69 66 پرستاری و مامایی عصاررودی عبدالقادر  -29

 3 48 45 پزشكی آگاه ژیلا  -22

 3 38 35 پزشكی قراط فرشته  -29

 3 3 0 پرستاری و مامایی مؤید لیلی  -24

 2 92 90 پزشكی شیرزاده ابراهیم  -25

 2 84 82 بهداشت فلاحی مجید  -26

 2 83 81 پیراپزشكی مهرپویان محمد  -27

 2 72 70 پرستاری و مامایی حسینی ی بی لیلاب  -28

 2 43 41 پرستاری و مامایی مقدم حسینی بی بی وحیده  -21

 2 43 41 پزشكی معلایی حسین  -91

 2 32 30 پیراپزشكی عباس زاده گودرزی کاظم  -99

 2 8 6 پزشكی رحیمی نجمه  -92

 2 2 0 پزشكی بیرجندی بتول  -99

 1 81 80 پزشكی میرموسوی سید جمال  -94

 1 70 69 بهداشت یمهر علی  -95

 1 67 66 پزشكی غلامی امید  -96

 1 23 22 پرستاری و مامایی توفیقیان طاهره  -97

 1 19 18 پرستاری و مامایی باغانی رویا  -98

 1 14 13 پیراپزشكی نعیمی عادل  -91

 1 12 11 پزشكی حیدری زرنق حافظ  -41

 1 9 8 پیراپزشكی رستمی عاطفه  -49

 1 9 8 پزشكی کفعمی مرضیه  -42

 1 4 3 پرستاری و مامایی فر حشمتی نرجس  -49

 1 4 3 پزشكی شگرف نخعی محمدرضا  -44

 1 3 2 پرستاری و مامایی قلی زاده گردرودباری محمد  -45

 

 Lancetدر مجلات   COVID-19موضوع چاپ مقالات سرکارخانم دکتر صدیقه کریم زاده

 The first COVID-19 case inپزشكی،  با عنوان  سرکار خانم دکتر صدیقه کریم زاده، دانشجوی دانشكدهارزشمند دو مقاله 

Afghanistan acquired from Iran در مجله The Lancet Infectious Diseases 27.516ر با ایمپكت فاکتو  

كت با ایمپ The Lancet Global Healthدر مجله  COVID-19: the current situation in Afghanistanو

 به چاپ رسید.  15.873فكتور 


