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گزارش علم سنجی دانشگاه

(به طور مشترک رتبه پنجم درکشور)105: اچ ایندکس❖

(رتبه چهارم در کشور)68: اچ ایندکس پنجساله❖

(رتبه سوم در کشور)3718: تعداد مقاالت بین المللی–18249: تعداد مقاالت❖

(رتبه پنجم)176158: تعداد استنادات❖

(رتبه پنجم)CiteScore :1086مقاالت ده درصد برتر از نظر شاخص ❖

CiteScore :4373از نظر شاخص Q1تعداد مقاالت ❖



ادامه

18: تعداد نشریات❖

5: تعداد نشریه ایندکس شده در نمایه های بین المللی❖

کتاب492(: تالیف و ترجمه و گردآوری)تعداد کتب منتشر شده دانشگاه ❖

نفر999: تعداد اعضای هیات علمی❖

(نفر34:با حذف مقاالت پر نویسنده )نفر 39: 20تعداد اعضای هیات علمی با اچ ایندکس باالی ❖

نفر69: تعداد اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله❖



رتبه بندی بین المللی

(600-501در جهان )رتبه دوم در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور : رتبه بندی تایمز❖

(477درجهان )رتبه هفتم در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور : رتبه بندی سایماگو❖

(1129در جهان )رتبه هفتم در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور : رتبه بندی جهانی وبومتریکس❖



(1399شش ماهه دوم سال )گزارش عملکرد گروه علم سنجی و پایش و ادارات مربوطه 

اصالح مدیریت سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی، مطابقت اطالعات با وب سایتها و کارگزینی و تکمیل و▪

( شاغل و بازنشسته)عضو هیات علمی 1130: اطالعات در سامانه 

مقاله ، محاسبه مبلغ پرداختی و ارسال به امور مالی1477مقاله ، تایید 1850بررسی : سامانه تشویق مقاالت▪

کتاب برای چاپ و  15کتاب برای امتیاز و 69برگزاری سه جلسه شورای انتشارات، بررسی : بخش انتشارات و کتب▪

لوگو و بارگذاری در سامانه مدیریت انتشار کتب



ادامه

نامه در خصوص بررسی مقاالت مورد تایید برای دریافت گرنت20پاسخ به ▪

E-Printو بارگذاری در بانک آرشیوی Scopusمقاله دانشگاه از پایگاه اطالعاتی 3000اکسپورت ▪

شماره ، تعداد کل مقاالت منتشر شده نشریات  50: تعداد شماره های منتشر شده نشریات دانشگاه: بخش نشریات▪

نشریه، بررسی فاکتور حق الزحمه های 8مقاله، پیگیری جهت دریافت و بروز رسانی مجوز ارشاد برای 600: دانشگاه

برای نشریه مدیریت سالمتScopusدریافت ایندکسینگ در شرکتهای انتشار نشریات و ارسال به امور مالی، 
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