
  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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  - ESIبندي  نظام رتبه% برتر علوم پزشكي كشور براساس 1فهرست دانشمندان 

Essential Science Indicators   در ماهMarch  ميالدي 2017سال  

 

ميالدی  ۲۰۱۷سال  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

 ۴۰اند به  % دانشمندان پراستناد دنيا قرار گرفته۱، تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور که در گروه المللی معتبر بين

 نفر افزايش يافته است. 

نفر از  ۴ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۲های علوم پزشکی کشور از اين دانشمندان، شامل  سهم دانشگاه

های  نشگاهنفر از هريک از دا ۲ اهللا، مشهد و بقيه علوم پزشکی های نفر از دانشگاه ۳ ،تبريز علوم پزشکی های دانشگاه

  و زنجان است. های علوم پزشکی ايران  ز دانشگاهنفر از هريک ا ۱ و شيرازاصفهان،  علوم پزشکی شهيد بهشتی، 

از دانشگاه صاحبکار  ناميرحسي آقای دکتراز دانشگاه علوم پزشکی تهران، استاد  ناصر سيد آقای دکتربندی اخير،  در رتبه

برای اولين بار به جمع  تهراناز دانشگاه علوم پزشکی سپانلو  هيقاجار صدف دکترسرکار خانم  و مشهدعلوم پزشکی 

  % برتر پراستناد کشور پيوستند.۱دانشمندان 

 يک درصد مقاالت دارای بيشترينبندي گردآوری و تجزيه و تحليل اطالعات   مبناي اين رتبهالزم به ذکر است که 

تا پايان  ۲۰۰۶ژانويه 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  ۲۰۱۶دسامبر 

در  ESI المللی نيب بندی رتبه نظام ۲۰۱۷مارچ  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، ۲-۶در صفحات  - ۱

   )All Fields( مقاالت و موضوعات

  ايشان مقاالت موضوعی  رشتهبه تفکيک  کشور پزشکی علوم برتر% ۱ دانشمندان فهرست ،۸-۱۷صفحات در  - ۲

  معاونت تحقيقات و فناوري

20/1/96 

 دارد



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)2( 

 

   علوم پزشكي كشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست كامل 

  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بين الملليبندي  هرتبنظام  2017 ماه مارچنتايج بر اساس 

  جهانيرتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  آقاي دكتر فرشاد فرزادفر
Clinical Medicine  566 169.88  12741  75  

  علوم پزشكي تهران
All Fields  9478  153.00  13005  85  

  زاده رضا ملك آقاي دكتر
Clinical Medicine  936  47.69  10348  217  

  علوم پزشكي تهران
All Fields  11488  39.85  11277  283  

  مرتضي محمودي آقاي دكتر

Chemistry 3514  62.94  3399  54  

 Pharmacology & Toxicology 2554 16.80 857 51  علوم پزشكي تهران

All Fields 15355 16.75 8930 533 

  محمد عبدالهي آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  180  13.78  3086  224  

 علوم پزشكي تهران
All Fields 21090 12.37  6678  540  

  نيما رضايي آقاي دكتر
Immunology  996 11.58  2234 193 

  علوم پزشكي تهران
All Fields  23798  13.28  5964  449  

  فريدون عزيزي آقاي دكتر

Clinical Medicine 14962 8.97 2403 268 

 شهيد بهشتيعلوم پزشكي 
Biology & Biochemistry  4989  14.12  1384  98  

Social Sciences, General  1936 14.13  763 54 

All Fields  26958  10.02  5292  528  

  باقر الريجاني آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  4470 15.70  628  40  

 علوم پزشكي تهران
All Fields 27215 11.62 5241 451 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)3( 

 

   علوم پزشكي كشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست كامل 

  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بين الملليبندي  هرتبنظام  2017 ماه مارچنتايج بر اساس 

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 

  دانشگاه

  آقاي دكتر مازيار مرادي الكه
Clinical Medicine  4389  108.39  4986  46  

  ايران علوم پزشكي
All Fields 27943 79.86 5111 64 

  استقامتيعليرضا  آقاي دكتر
Clinical Medicine  5488 42.06 4416 105 

  تهران علوم پزشكي
All Fields  29040  29.30  4923  168  

  دكتر رويا كليشادي خانم

Clinical Medicine  13652 12.33  2553 207 

  Social Sciences, General  2588  17.34  659  38  اصفهانعلوم پزشكي 

All Fields  41190  12.11  3451  285  

  آقاي دكتر رسول ديناروند
Pharmacology & Toxicology  1371 16.16  1212  75  

  علوم پزشكي تهران
All Fields 41871 16.38 3391 207 

  سپانلو هيقاجار صدفدكتر خانم 
Clinical Medicine  9508  84.18 3199  38  

 تهران علوم پزشكي
All Fields 44014  80.20  3208  40  

  حسن باقري آقاي دكتر
Chemistry  7789 15.58 1979 127 

  اهللا بقيه علوم پزشكي
All Fields 44598  15.23 3155  258  

  آقاي دكتر احمدرضا دهپور
Pharmacology & Toxicology  2464  8.76  876  100  

  علوم پزشكي تهران
All Fields  50294  9.97  2743  275  

  آقاي دكتر عليرضا فرومدي

Chemistry 9161  10.86  1759  162  

  Pharmacology & Toxicology 3632 8.10  705  87  تهران علوم پزشكي

All Fields 51144 9.51  2691  283  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشكي كشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست كامل 

  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI الملليبين بندي  هرتبنظام  2017 ماه مارچنتايج بر اساس 

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 

  دانشگاه

 احمد اسماعيل زاده آقاي دكتر
Agricultural Sciences 1418 16.96  780  46  

  تهرانعلوم پزشكي 
All Fields  52259  15.13  2617  173  

  حسين حسين زاده آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  658  18.29  1701  93  

  مشهدعلوم پزشكي 
All Fields  53953  12.69  2513  198  

  روجا رحيمي دكتر خانم
Pharmacology & Toxicology  4734  19.58 607 31 

  تهران علوم پزشكي
All Fields  54533  9.70 2474 255 

  اصغر آقامحمدي آقاي دكتر
Immunology  1745  13.97  1704  122  

  تهران علوم پزشكي
All Fields  56472  10.20 2357  231  

  دست محمدرضا زرين آقاي دكتر
Neuroscience & Behavior  3693 9.95  1691  170  

  علوم پزشكي تهران
All Fields  56863  10.02  2335  233  

 ليال آزادبخت دكترخانم 
Agricultural Sciences 1433 19.90  776  39  

  تهرانعلوم پزشكي 
All Fields  59961  17.17  2164  126  

  فاطمه اطيابي دكترخانم 
Pharmacology & Toxicology  1363  18.72  1217  65  

  تهران علوم پزشكي
All Fields  60239  14.92  2149  144  

  ابوالقاسم جويبان آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  5510  8.63  552  64  

  تبريز علوم پزشكي
All Fields  61215  7.82 2097  268  

  مهرداد حميدي آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  1873  26.31  1026  39  

 زنجان علوم پزشكي
All Fields  62619  12.55  2021  161  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشكي كشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست كامل 

  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بين الملليبندي  هرتبنظام  2017 ماه مارچنتايج بر اساس 

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  صاحبكار نيرحسيام آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  3171 8.96 762 85 

 مشهد علوم پزشكي
All Fields  63497  8.29  1972  238  

  اميرحسين محوي آقاي دكتر
Social Sciences, General  4013 11.33 521 46 

  تهران علوم پزشكي
All Fields  65047  7.67  1886  246  

  نخودچيعلي  آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  1442 14.07 1182 84 

 تبريز علوم پزشكي
All Fields  66582  14.20  1789  126  

  شاهين آخوندزاده آقاي دكتر
Psychiatry & psychology 3086  23.94  862  36  

  تهران علوم پزشكي
All Fields  66715  16.95  1780  105  

  سيد محمد نبوي دكتر آقاي 
Agricultural Sciences 1393  26.20  786  30  

  اهللا بقيه علوم پزشكي
All Fields  68557  9.86  1667  169  

  فر خانم دكتر شكوفه نيك
Pharmacology & Toxicology  2834  15.88  810  51  

  تهران علوم پزشكي
All Fields  68634  17.68 1662  94 

  خانم دكتر پروين ميرميران
Social Sciences, General  6199  15.73  409  26  

  شهيد بهشتي علوم پزشكي
All Fields  68726 10.62 1657 156 

  آقاي سيد فاضل نبوي
Agricultural Sciences 1439  29.77  774  26  

  اهللا بقيه علوم پزشكي
All Fields  71301 10.78  1498 139 

  زاده آقاي دكتر هادي ولي
Pharmacology & Toxicology  4744  9.62  606  63  

 تبريز علوم پزشكي
All Fields  74040 9.42 1337 142  

 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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   علوم پزشكي كشوربرتر پراستناد  %1 دانشمندانفهرست كامل 

  اتاستنادبرحسب تعداد  All Fieldsبراساس رتبه مرتب شده  ESI بين الملليبندي  هرتبنظام  2017 ماه مارچنتايج بر اساس 

  

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  مهرداد ايرانشاهي آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  3240  10.18 753 74 

  مشهد علوم پزشكي
All Fields  75258  10.75  1268  118  

  سيد ناصر استاد آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  4784  9.41  602  64  

  تهران علوم پزشكي
All Fields  75967  9.81  1226  125  

  ژاله ورشوساز دكترخانم 
Pharmacology & Toxicology  3626  12.61 706  56  

 اصفهان علوم پزشكي
All Fields  77138  9.59  1160  121  

  رضا مجدزاده آقاي دكتر
Social Sciences, General  4461  6.82 491 72 

  تهران علوم پزشكي
All Fields  77293  8.65  1151  133  

  امير آزادي آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  3364  122.83  737  6  

 شيراز علوم پزشكي
All Fields  80671  23.90  956  40  

  جاللي برزگر محمد آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  5747  14.89  536  36  

 تبريز علوم پزشكي
All Fields  82718  14.88  833  56  

  پدرام رفيعي آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  3364  147.40  737  5  

 شيراز علوم پزشكي
All Fields  83947  62.67 752  12 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن
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به تفكيك رشته موضوعي  كشور پزشكي علوم برتر% 1 دانشمندان فهرست

   استناد تعداد برحسب رتبه براساس شده مرتب

 ESI المللي بين بندي رتبه نظام 2017 سال March ماه نسخه در

ndicatorsIcience Sssential E 

    



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)8( 

 

  Pharmacology & Toxicologyرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  نظام رتبه 2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  جهانيرتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  محمد عبدالهي دكترآقاي 
Pharmacology & Toxicology  180  13.78  3086  224  

 علوم پزشكي تهران
All Fields  21090 12.37  6678  540  

  حسين حسين زاده دكترآقاي 
Pharmacology & Toxicology  658  18.29  1701  93  

  مشهدعلوم پزشكي 
All Fields 53953  12.69  2513  198  

  فاطمه اطيابي دكترخانم 
Pharmacology & Toxicology  1363  18.72  1217  65  

  تهران علوم پزشكي
All Fields 60239  14.92  2149  144  

  رسول ديناروند دكترآقاي 
Pharmacology & Toxicology  1371 16.16  1212  75  

  علوم پزشكي تهران
All Fields 41871 16.38 3391 207 

  نخودچيعلي  آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  1442 14.07 1182 84 

 تبريز علوم پزشكي
All Fields 66582  14.20  1789  126  

  مهرداد حميدي آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  1873  26.31  1026  39  

 زنجان علوم پزشكي
All Fields  62619  12.55  2021  161  

  آقاي دكتر احمدرضا دهپور
Pharmacology & Toxicology  2464  8.76  876  100  

  علوم پزشكي تهران
All Fields  50294  9.97 2743  275 

  فر خانم دكتر شكوفه نيك
Pharmacology & Toxicology  2834  15.88  810  51  

  تهران علوم پزشكي
All Fields 68634  17.68  1662  94  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)9( 

 

  Pharmacology & Toxicologyرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  نظام رتبه 2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  جهانيرتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  صاحبكار نيرحسيام آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  3171 8.96 762 85 

 مشهد علوم پزشكي
All Fields  63497 8.29  1972  238  

  ايرانشاهي مهرداد آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  3240  10.18 753 74 

  مشهدعلوم پزشكي 
All Fields 75258  10.75  1268  118  

  امير آزادي آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  3364  122.83  737  6  

 شيراز علوم پزشكي
All Fields 80671 23.90 956 40 

  پدرام رفيعي آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  3364  147.40  737  5  

 شيراز علوم پزشكي
All Fields 83947  62.67  752  12  

  مرتضي محمودي دكترآقاي 

Chemistry 3514  62.94  3399  54  

 Pharmacology & Toxicology 2554  16.80 857 51  علوم پزشكي تهران

All Fields  15355  16.75  8930  533  

  ژاله ورشوساز دكترخانم 
Pharmacology & Toxicology  3626  12.61 706  56  

 اصفهان علوم پزشكي
All Fields  77138  9.59 1160  121 

  آقاي دكتر عليرضا فرومدي

Chemistry 9161  10.86  1759  162  

 Pharmacology & Toxicology  3632  8.10 705 87  تهران علوم پزشكي

All Fields 51144  9.51  2691  283  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)10( 

 

  Pharmacology & Toxicologyرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  نظام رتبه 2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 

 

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 

  دانشگاه

  باقر الريجاني دكترآقاي 
Pharmacology & Toxicology  4470 15.70  628  40  

 علوم پزشكي تهران
All Fields 27215 11.62 5241 451 

  روجا رحيمي دكترخانم 
Pharmacology & Toxicology  4734  19.58 607 31 

  تهران علوم پزشكي
All Fields  54533  9.70  2474  255  

  زاده هادي ولي دكترآقاي 
Pharmacology & Toxicology  4744  9.62  606  63  

 تبريز علوم پزشكي
All Fields 74040 9.42  1337  142  

  سيد ناصر استاد آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  4784  9.41  602  64  

  تهران علوم پزشكي
All Fields  75967  9.81  1226  125  

  ابوالقاسم جويبان آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  5510  8.63  552  64  

  تبريز علوم پزشكي
All Fields  61215  7.82  2097  268  

  جاللي برزگر محمد آقاي دكتر
Pharmacology & Toxicology  5747  14.89  536  36  

  تبريز علوم پزشكي
All Fields 82718  14.88  833  56  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)11( 

 

  Clinical Medicineرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  رتبهنظام  2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 

  دانشگاه

  فرشاد فرزادفر دكترآقاي 
Clinical Medicine  566 169.88  12741  75  

  علوم پزشكي تهران
All Fields 9478  153.00  13005  85  

  زاده رضا ملك دكترآقاي 
Clinical Medicine  936  47.69  10348  217  

  علوم پزشكي تهران
All Fields 11488  39.85  11277  283  

  مازيار مرادي الكه دكترآقاي 
Clinical Medicine  4389  108.39  4986  46  

  ايران علوم پزشكي
All Fields  27943  79.86  5111  64  

  رضا استقامتيعلي آقاي دكتر
Clinical Medicine  5488 42.06 4416 105 

  تهران علوم پزشكي
All Fields 29040 29.30 4923 168 

  سپانلو هيقاجار صدفخانم دكتر 
Clinical Medicine  9508  84.18 3199  38  

 تهران علوم پزشكي
All Fields  44014  80.20  3208  40  

  خانم دكتر رويا كليشادي

Clinical Medicine  13652 12.33  2553 207 

  Social Sciences, General 2588  17.34  659  38  اصفهانعلوم پزشكي 

All Fields 41190  12.11  3451  285  

  فريدون عزيزي آقاي دكتر

Clinical Medicine 14962 8.97 2403 268 

 شهيد بهشتيعلوم پزشكي 
Biology & Biochemistry  4989  14.12  1384  98  

Social Sciences, General  1936 14.13  763 54 

All Fields  26958  10.02  5292  528  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)12( 

 

  Social Sciences, Generalرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  نظام رتبه 2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 

  

   

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  فريدون عزيزي دكترآقاي 

Clinical Medicine 14962 8.97 2403 268 

 شهيد بهشتيعلوم پزشكي 
Biology & Biochemistry  4989  14.12  1384  98  

Social Sciences, General  1936 14.13  763 54 

All Fields  26958  10.02  5292  528  

  خانم دكتر رويا كليشادي

Clinical Medicine  13652 12.33  2553 207 

  Social Sciences, General  2588  17.34  659  38  اصفهانعلوم پزشكي 

All Fields  41190  12.11  3451  285  

  اميرحسين محوي دكترآقاي 
Social Sciences, General  4013 11.33 521 46 

  تهران علوم پزشكي
All Fields  65047  7.67  1886  246  

  رضا مجدزاده دكترآقاي 
Social Sciences, General  4461  6.82 491 72 

  تهران علوم پزشكي
All Fields  77293  8.65  1151  133  

  پروين ميرميران دكترخانم 
Social Sciences, General  6199  15.73  409  26  

  بهشتي شهيد علوم پزشكي
All Fields  68726 10.62 1657 156 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)13( 

 

  Agricultural Sciencesرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  نظام رتبه 2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 

  

   

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  محمد نبويسيد   دكتر آقاي 
Agricultural Sciences 1393  26.20  786  30  

  اهللا بقيه علوم پزشكي
All Fields 68557  9.86  1667  169  

 آقاي دكتر احمد اسماعيل زاده
Agricultural Sciences 1418 16.96  780  46  

  اصفهانعلوم پزشكي 
All Fields  52259  15.13  2617  173  

 خانم دكتر ليال آزادبخت
Agricultural Sciences 1433 19.90  776  39  

  اصفهانعلوم پزشكي 
All Fields  59961  17.17  2164  126  

  فاضل نبويسيد آقاي 
Agricultural Sciences 1439  29.77  774  26  

  اهللا بقيه پزشكيعلوم 
All Fields  71301 10.78  1498 139 



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)14( 

 

  Immunologyرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  نظام رتبه 2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  

   

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  نيما رضايي دكترآقاي 
Immunology  996 11.58  2234 193 

  علوم پزشكي تهران
All Fields  23798  13.28  5964  449  

  اصغر آقامحمدي دكترآقاي 
Immunology  1745  13.97  1704  122  

  تهران علوم پزشكي
All Fields  56472  10.20 2357  231  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)15( 

 

  Psychiatry & Psychologyرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  نظام رتبه 2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  

   

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  شاهين آخوندزادهدكتر  آقاي 
Psychiatry & psychology 3086  23.94  862  36  

  تهران علوم پزشكي
All Fields  66715  16.95  1780  105  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)16( 

 

  Chemistryرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  نظام رتبه 2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

  

   

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  مرتضي محمودي آقاي دكتر

Chemistry 3514  62.94  3399  54  

 Pharmacology & Toxicology  2554 16.80 857 51  علوم پزشكي تهران

All Fields  15355  16.75  8930  533  

  حسن باقري آقاي دكتر
Chemistry  7789 15.58 1979 127 

  اهللا بقيه علوم پزشكي
All Fields  44598  15.23  3155  258  

  فرومديعليرضا  رآقاي دكت

Chemistry 9161  10.86  1759  162  

  Pharmacology & Toxicology  3632  8.10  705  87  تهران علوم پزشكي

All Fields  51144  9.51  2691  283  



  علمیمرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات ، گروه علم سنجی

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت تحقيقات و فن

)17( 

 

  Neuroscience & Behaviorرشته در  علوم پزشكي كشوربرتر  %1 دانشمندان فهرست

 ESIبندي بين المللي  نظام رتبه 2017مارچ در نسخه ماه رشته موضوعي در استناد مبتني بر تعداد  رتبه براساس مرتب شده

 

  جهاني رتبه  رشته موضوعي  نام دانشمند
استنادات به 

  ازاي مقاله

تعداد استنادات 

 ESIدر 

تعداد مقاله در 

ESI 
  دانشگاه

  محمدرضا زرين دست دكترآقاي 
Neuroscience & Behavior 3693 9.95  1691  170  

  تهرانعلوم پزشكي 
All Fields  56863  10.02  2335  233  


