
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 4و  3  ، شمارههفتم ماهنامه، سال

9139ماه  مهر و آبان  

 

 

 

 Essential Science Indicators (ESI) در نظام رتبه بندی علوم پزشکی گیالن دانشگاه حضور

 ی موضوعی حوزه 5در  WOS کافی استناد به مقاالتبا تالش پژوهشگران فعال با دریافت میزان  نخستین بار برای دانشگاه علوم پزشکی گیالن

دانشگاه و موسسه یک درصد برتر پراستناد علوم پزشکی کشور و   29در جمع  گردید و ESI موفق به کسب رتبه در نظام رتبه بندی بین المللی

 .قرار گرفت ESI پراستناد برتر جهان در پایگاهدانشگاه و موسسه یک درصد  6888

 WOS( یک ابزار تحلیلی برای تعیین و تشخیص پژوهش های سطح باال در پایگاه Essential Science Indicators)ESIپایگاه 

در دوره زمانی تقسیم بندی موضوعی  22در ها و مراکز تحقیقاتی براساس تعداد مقاالت و ارجاعات آنها بندی دانشگاهدر این رتبه .است

 . گردندمی  بروزماه یکبار رتبه بندی و استنادات شمارش شده و  2و هر شوند می امتیازبندیگذشته  ده سال

دانشگاه و موسسه ایرانی که در این  71از مجموع  سهم دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی کشور،  2020سال  بروزرسانیآخرین در  تا کنون

 بود.دانشگاه و موسسه علوم پزشکی کشور  22،  2019در سال این آمار   .بوده است 29حائز رتبه شده اند،  نظام رتبه بندی

 داده در پایگاه منتخب نمایه شده تمجالدر  منتشر شده تعداد ارجاع به مقاالت اصیل و مروری ،بندیشرط ورود یک موسسه علمی به این نظام رتبه*

 در یک حوزه موضوعی است.برابر یا بیش از آستانه تعیین شده و  Web of Science علمی اطالعات

ESI، نمایه نامه هایاز  ،را جهت ارزیابی اطالعات خود WOS دریافت و تجزیه و تحلیل می کند. زیر 

 

-Science Citation Index-Expanded (SCIE) 
 -Social Sciences Citation Index (SSCI) 

 دانشگاه علوم پزشگی گیالن   (Top Paperمقاالت برتر )

 بشرح زیر است:  ESIاز پایگاه   دانشگاه علوم پزشگی گیالن Top Paperمقاالت و مشخصات تعداد     

 در موضوعات: (Hot Paperو داغ ) ((Highly Cited) مقاله پراستناد 20

 ؛ Clinical Medicineمقاله در موضوع   12

 ؛ Environment/Ecologyمقاله در موضوع  3

  ؛ Neuroscience & Behaviorمقاله در موضوع  2

 ؛  Agricultural Sciencesمقاله در موضوع  2

 . Biology & Biochemistryمقاله در موضوع  1

 

 

 

 

 

 

 مد ظله العالی(مقام معظم رهبری)                        .وجه نباید کُند یا متوقف شود بلکه باید با شتاب بیشتری ادامه یابدهیچتالش و حرکت علمی رد کشور هب

https://www.tehrantrainer.com/blog/page/1070/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-web-of-science)wos-)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://www.tehrantrainer.com/blog/page/1070/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-web-of-science)wos-)-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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پروفایل ایجاد کنیم؟Publonsچگونه در 

 چیست؟ (

 
 

 

 

 

 

 

 مقاالت داغ و پراستناد دانشگاه نویسندگان

 ESIبراساس پایگاه 

 درج شده در افیلیشن مقاالت داغ و پراستناد دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

 ESIبراساس پایگاه 

 

 مقاله  10دکتر عنایت اله همایی راد، 

 مقاله  3دکتر جلیل جعفری، 

 مقاله 2 دایی حامد،دکتر مرجان 

 مقاله 2 دکتر سهیل حسنی پور،

 مقاله 1دکتر فرحناز جوکار، 

 مقاله 1 ،زیثدکتر سبحان فا

 مقاله 1 ،دکتر مسعود سپهری منش

 مقاله  1  دکتر داریوش نقی پور،

 مقاله 1دکتر کامران تقوی، 

 مقاله 1دکتر رامین مورخ ارجمند، 

 

 مقاله10دانشکده بهداشت، 

 مقاله 2 داروسازی،دانشکده 

 مقاله 1 دانشکده پیراپزشکی،

-------------------------------- 
 مقاله 9، ای گیالنمرکز تحقیقات ترومای جاده

 مقاله 4 مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد،

 مقاله 1، مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی 

 مقاله 1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت، 

 

 

 

 

 استناد 500با بیش از   ESIبر اساس ارزیابی پایگاه   WOSمقاالت برتر 

Times Cited/ Top 

Paper Statute/Subject 
Article Title/ Author of GUMS/ Affiliation(s) 

877 

Hot Paper 

  & Highly Cited 

Clinical Medicine 

Article Title:Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases 

and injuries for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease 

Study 2017   

Author of GUMS=Homaie Rad, Enayatollah                                    Source Title=LANCET , 2018 

Affiliation(s): Sch Hlth, Rasht, Iran         

    725 

Hot Paper 

  & Highly Cited 

Clinical Medicine 

Article Title:Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and 

territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 .  

Author of GUMS=Homaie Rad, Enayatollah                                    Source Title=LANCET , 2018 

Affiliation(s): Sch Hlth, Rasht; Guilan Rd Trauma Res Ctr     

584 

Hot Paper 

  & Highly Cited 

Clinical Medicine 

Article Title: Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and 

occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic 

analysis for the Global Burden of Disease Study 2017                      Source Title=LANCET, 2018 

Author of GUMS=Homaie Rad, Enayatollah 

Affiliation(s): Sch Hlth; Guilan Rd Trauma Res Ctr                

 ESIپایگاه  - پراستناد دانشگاه علوم پزشکی گیالن )Top Paper(مقاالت برتر و مشخصات عناوین کامل فهرست 

 sci.gums.ac.ir :آدرس

 

https://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2017/11/scival.png
https://iranpaper.ir/blog/wp-content/uploads/2017/11/scival.png
https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset152/ESI%20reports/ESI-%20Paper-%20GUMS.xlsx
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 Web of Scienceپایگاه در  COVID-19در زمینه  علوم پزشکی گیالن  مقاالت پژوهشگران دانشگاهشاخص های 

 

 
 

Total Papers=28       H-Index=4       Sum of Times Cited=133 
 

 از نظر میزان استناد  COVID-19 برترین مقاالت

Title Journal /Date/IF Author(s) Affiliation N/IC Citation 

Reverse vaccinology approach to 

design a novel multi-epitope vaccine 

candidate against COVID-19: an in 

silico study 

Journal of 

Biomolecular 

Structure & 

Dynamics/   APR 

2020/ IF=3.31 

Faezi, 

Sobhan 

Sch Paramed, Med 

Biotechnol Res Ctr 
NC 

50 

 

Risks of Novel Coronavirus Disease 

(COVID-19) in Pregnancy; a 

Narrative Review 

Archives of 

Academic 

Emergency 

Medicine/ 2020/  

ESCI 

1.Panahi, 

Latif 

2.Amiri, 

arzieh 

1.Pouy, 

omaye 

1.School of  

Nursing & 

Midwifery 
2.Dept Emergency 

Med, Razi Hospital 

NC 28 

Coronavirus Disease 2019 and 

Stroke: Clinical Manifestations and 

Pathophysiological Insights 

Journal of Stroke 

and 

Cerebrovascular 

Diseases /    AUG 

2020/    IF= 1.787 

Andalib, 

Sasan 

Neuroscience 

Research Center 
IC 20 

Application of deep learning 

technique to manage COVID-19 in 

routine clinical practice using CT 

images: Results of 10 convolutional 

neural networks(Article) 

Computers in 

Biology and 

Medicine/  June 

2020/ IF= 3.434 

Kanafi, A.R 

Department of 

radiology, Razi 

Hospital,  

IC 17 

 

با موضوع  برترین مقالهاز نظر میزان استناد  ،استناد 115 مقاله با مجموع 4استناد،  133 دانشگاه علوم پزشکی گیالن با  مقاله 28از -

 شد.  19کووید 

جزو  ESI(Essential Science Indicators)پایگاه  توسط July/August 2020در ارزیابی   استناد 50 بامقاله  1مقاله برتر،  4 از-

 است. Biology & Biochemistryبرتر در حیطه موضوعی  %1مقاالت پراستناد 

 

 

 

 

https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset26/covid/7reverse%20vaccinology%20approach.pdf
https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset26/covid/7reverse%20vaccinology%20approach.pdf
https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset26/covid/7reverse%20vaccinology%20approach.pdf
https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset26/covid/7reverse%20vaccinology%20approach.pdf
https://www.scopus.com/sourceid/17957?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17957?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17957?origin=recordpage
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 33 در سطح دانشگاه= COVID-19مقاالت مربوط به  

  1505 در سطح ایران= COVID-19مقاالت مربوط به  

 55927 در سطح جهان= COVID-19مقاالت مربوط به  

 COVID = 40605-19 مقاالت با دسترسی باز مربوط به

در  Scopusپایگاه  Rmote Accessیا با فعال بودن VPN*با کلیک روی لینک تعداد مقاالت در شبکه دانشگاه از طریق اکانت 

 خارج از شبکه دانشگاه، به عناوین مقاالت دسترسی خواهید داشت.

   .*با کلیک روی لینک تعداد مقاله در روزهای آینده به عناوین مقاالت در همان زمان دسترسی خواهید داشت

 

 99آبان پایان  تا –در دانشگاه علوم پزشکی گیالن ، ایران و جهان   COVID-19مقاالت  مربوط به  تعداد 

 

 پایگاه اسکوپوس-  2020مراکز تحقیقاتی برتر در سال 

  (مقاله و با افیلیشن صحیح 10باالتر از) و کمیته تحقیقات دانشجویی مراکز تحقیقاتی 2020تعداد مقاالت سال

 1399مهر  9: تاریخ تهیه گزارش

Research Center Name Total Articles 

Gastrointestinal & Liver Diseases Research Center 52 

Cellular & Molecular Research Center 32 

Research Center of Health and Environment 31 

Cardiovascular Diseases Research Center 25 

Social Determinants of Health Research Center 21 

GI Cancer Screening and Prevention Research Center 20 

*Student research committee 20 

Medical Biotechnology Research Center 18 

Neuroscience Research Center 16 

Dental Sciences Research Center 15 

Reproductive Health Research Center 14 

Caspian Digestive Disease Research Center 13 

Otolaryngology Research Center 11 

Razi Clinical Research Development Center 10 

 2020-دانشگاه علوم پزشکی گیالن در پایگاه اسکوپوس مقاالت مراکز تحقیقاتی تعداد وعناوین  

 sci.gums.ac.ir :آدرس

 

mailto:sci@gums.ac.ir
https://www.scopus.com/results/results.uri?numberOfFields=1&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22&field1=TITLE&connector=AND&searchterm2=%22Guilan+University+of+Medical+Sciences%22+OR+%22Guilan+University+of+Medical+Science%22&field2=AFFIL&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&accessTypes=All&resetFormLink=&st1=%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22&st2=%22Guilan+University+of+Medical+Sciences%22+OR+%22Guilan+University+of+Medical+Science%22&sot=b&sdt=b&sl=183&s=%28TITLE%28%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22%29+AND+AFFIL%28%22Guilan+University+of+Medical+Sciences%22+OR+%22Guilan+University+of+Medical+Science%22%29%29&sid=dc8ff8ad1b332da5344822f609
https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=cp-f&src=s&st1=%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=814c22b0088b10ec9388e4cc74d4c6e0&sot=b&sdt=cl&cluster=scoaffilctry%2c%22Iran%22%2ct&sl=88&s=TITLE%28%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22%29&origin=resultslist&zone=leftSideBar&editSaveSearch=&txGid=d8950ea802194ae634f7e17181e416d8
https://www.scopus.com/results/results.uri?numberOfFields=0&src=s&clickedLink=&edit=&editSaveSearch=&origin=searchbasic&authorTab=&affiliationTab=&advancedTab=&scint=1&menu=search&tablin=&searchterm1=%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22&field1=TITLE&dateType=Publication_Date_Type&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present&loadDate=7&documenttype=All&accessTypes=All&resetFormLink=&st1=%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22&st2=&sot=b&sdt=b&sl=88&s=TITLE%28%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22%29&sid=c3a5d31cac731cc71414a54c80e5b490&searchId=c3a5d31cac731cc71414a54c80e5b490&txGid=9fea89797c823f13780146e9aaa3efef&sort=cp-f&originationType=b&rr=
https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=cp-f&src=s&st1=%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22&st2=iran&nlo=&nlr=&nls=&sid=bd8003b24370de2242ace2d17586cc25&sot=b&sdt=cl&cluster=scoopenaccess%2c%221%22%2ct&sl=88&s=TITLE%28%22coronavirus+2019%22++OR++%22Covid-19%22++OR++%222019-ncov%22+OR+%22Coronavirus+Disease+2019%22%29&origin=resultslist&zone=leftSideBar&editSaveSearch=&txGid=799a7cfcdbebf4081b1bea021bca4195
https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset152/sci%20reports/res.ctr-Articles.2020-final-30%20sep.xls

