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دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی گیالن
ماوون تحقیات و فنوور

هقام هعظن رهبری(هد ظله)

ما باید علممان وا بتىاویم هب رثوت ملی تبدیل کنیم.

خثشًاهِ علن سٌجی تا ّذف استقاء سغح علوی اعضاء ّیات علوی ٍ پژٍّطگشاى داًطگاُ علَم پضضکی گیالى ٍ اًجام تػوین گیشی ٍ
سیاستگزاسی غحیح پژٍّطی ،تا تْیِ ،گشدآٍسی ٍ تذٍیي آخشیي اخثاس تَلیذات علوی داًطگاُ ٍ هغالة حَصُ علن سٌجی  ،تَسظ
ٍاحذ علن سٌجی ٍ صیش ًظش هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍسی داًطگاُ علَم پضضکی گیالى ،اص ًیوِ دٍم تیشهاُ (1393تػَست دٍ ّفتِ ًاهِ) ٍ
اص هشداد هاُ 1395تِ غَست تػَست هاٌّاهِ(اص سال سَم) هٌتطش هی ضَد .عالٍُ تش آى آخشیي یافتِ ّای هشتَط تِ حَصُ علن سٌجی ٍ
حَصُ ّای هشتثظ( ٍب سٌجی ،اعالع سٌجی ٍ  )...اص سغح کطَس ٍ جْاى تػَست گضیذُ دس ایي خثشًاهِ اعالع سساًی هی گشدد.
لینک خبرنامه:
http://library.gums.ac.ir/Farsi/Contents/Simple/63/

خبرنامه نامه علم سنجی شامل:

 اخثاس ٍ اعالع سساًی دس سغح هلی ،هٌغقِ ای ،جْاًی
 خثشّای علن سٌجی داًطگاُ علَم پضضکی گیالى
 گضاسش ّای هتٌَع اص ساهاًِ علن سٌجی ّیات علوی
 گضاسش ّای علن سٌجی اص تَلیذات علوی داًطگاُ دس پایگاُ ّای هعتثش( Web of Science, Scopus,
…)Pubmed,
 داًستٌی ّا(ضاهل ًکات آهَصضی ،ساٌّوا ،پاسخ یک پشسص ،آیا هیداًیذ؟ ٍ)...
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 ،هردادهبُ 1396
اخبار ٍ اطالع رساًی در سطح هلی ،هٌطقِای ٍ جْاى

 8داًطگبُ ایراى برای اٍلیي ببر در جوع  800داًطگبُ برتر دًیب در رتبِ بٌدی ضبًگْبی

تِ گضاسش اداسُ سٍاتظ عوَهی ٍ ّوکاسی ّای علوی تیي الوللی پایگاُ استٌادی علَم جْاى اسالم ) (ISCدکتش هحوذجَاد دّقاًی سشپشست پایگاُ استٌادی
علَم جْاى اسالم ( )ISCگفت :ستثِ تٌذی ضاًگْای دس سال  2017تشای پاًضدّویي سال هتَالی فْشست داًطگاُ ّای تشتش دًیا سا هٌتطش کشد...
ضاًگْای یکی اص سِ ًظام هعتثش ستثِ تٌذی دس سغح تیي الوللی است  .کیفیت آهَصش ،کیفیت اعضای ّیأت علوی ،تشًٍذاد پژٍّطی ٍ عولکشد سشاًِ چْاس
هعیاس تِ کاس تشدُ ضذُ دس ًظام ستثِ تٌذی ضاًگْای است کِ تَسظ  4هعیاس(کیفیت آهَصش ،کیفیت اعضای ّیات علوی ،تشًٍذاد پژٍّطی ٍ عولکشد سشاًِ )
اسصیاتی هی گشدىد ...
سشپشست  ISCاداهِ داد  :دس ستثِ تٌذی جْاًی سال  2017ضاًگْای اص  8داًطگاُ جوَْسی اسالهی ایشاى  2 ،داًطگاُ علَم پضضکی کطَس ،یعٌی داًطگاُ
علَم پضضکی تْشاى جایگاُ  ٍ 501-600داًطگاُ علَم پضضکی ضْیذ تْطتی جایگاُ  701-800سا تِ خَد اختػاظ دادًذ.
هتن کاهل خبر
رًٍوبیی از سبهبًِ ًطریبت علوی جْبى اسالم /اهکبى استفبدُ پژٍّطگراى

ساهاًِ ًطشیات جْاى اسالم هغاتق تا آخشیي استاًذاسدّای تیي الوللی علوی سٌجی دس آدسس

 jcr.isc.gov.irدس دستشسی است  .تش اساس سیاست ٍقت

پایگاُ استٌادی علَم جْاى اسالم دستشسی تِ ایي ساهاًِ تشای عوَم جاهعِ علوی کطَس اعن اص اعضای ُ یات علوی ،پژٍّطگشاى ٍ داًطجَیاى آصاد ضذُ تا
تتَاًٌذ تِ غَست سایگاى ٍ تذٍى ّیچ هحذٍدیتی اص آى تْشُ جَیٌذ.
دس ایي ساهاًِ ًطشیات تِ چْاس دسجِ کیفی  Q1تا  Q4یا ّواى چاسک اٍل تا چاسک چْاسم تقسین ضذُ اًذ ً .طشیات چاسک اٍل تا کیفیت تشیي ًطشیات
علوی جْاى اسالم ّستٌذ.
هتن کاهل خبر
رصدخبًِ علن جْبى اسالم رًٍوبیی ضد

سغذخاًِ علن جْاى اسالم( )/http://maps.isc.gov.irتا ّذف تحت پَضص قشاس دادى اعالعات علوی کلیِ کطَسّای دًیا ٍ تَیژُ کطَسّای اسالهی
عشاحی ٍ پیادُ ساصی ضذُ است  .ایي ساهاًِ اعالعات کوی هشتَط تِ کلیِ کطَسّای دًیا دس عَل  ۱۸سال گزضتِ سا گشدآٍسی کشدُ ٍ آى سا تشای اتخار
سیاستگزاسی ّای علوی تشای جاهعِ علوی ایشاى ٍ کطَسّای اسالهی دستشس پزیش کشدُ است.
سغذخاًِ علن جْاى اسالم تِ تحلیل ٍضعیت داًطگاُ ّای تشتش دس سغح کطَسّای اسالهی ٍ ّوچٌیي خَد کطَسّا پشداختِ است  .تحلیل ٍ ستثِ تٌذی ایي
داًطگاُ ّا ٍ ّوچٌیي کطَس تش حسة ضاخع ّای هختلف اص جولِ تعذاد هذاسک کیفی ،تَلیذ علن تشت س ،تعذاد استٌادّا ٍ ًسثت تعذاد استٌادّا تِ اصای
هقاالت تِ غَست کالى ٍ ّوچٌیي دس  ۲۲ضاخِ علوی هختلف غَست پزیشفتِ است.
هتن کاهل خبر
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اخبار ٍ اطالع رساًی در سطح داًشگاُ علَم پسشکی گیالى

Web of Science  درصد برتر پراستٌبد دًیب بب ٍابستگی سبزهبًی داًطگبُ در1 قرار گرفتي یک هقبلِ در فْرست هقبالت

 دس فْشست، هٌتطش گشدیذ2017 اص داًطکذُ داسٍساصی کِ تا ّوکاسی دٍ ًَیسٌذُ اص داًطگاُ علَم پضضکی ضْیذ تْطتی دس سال،هقالِ دکتش هشجاى دائی حاهذ
) داًطگاُ علَم پضضکی گیالى دسج ضذُ است،ِ دٍم ًَیسٌذُ هقالAffliation( .هقاالت پشاستٌاد قشاس گشفت

:هشخصات هقاله

Potential of Liposomes for Enhancement of Oral Drug Absorption

By:Daeihamed, M (Daeihamed, Marjan)[ 1,2 ] ; Dadashzadeh, S (Dadashzadeh, Simin)[ 1 ] ; Haeri, A (Haeri,
Azadeh)[ 1 ] ; Akhlaghi, MF (Akhlaghi, Masoud Faghih)[ 3 ]
Addresses:
[ 1 ] Shahid Beheshti Univ Med Sci, Sch Pharm, Dept Pharmaceut, POB 14155-6153, Tehran, Iran
[ 2 ] Guilan Univ Med Sci, Sch Pharm, Dept Pharmaceut, Rasht, Iran
[ 3 ] Shahid Beheshti Univ Med Sci, Sch Pharm, Dept Med Chem, Tehran, Iran

CURRENT DRUG DELIVERY,2017,Volume: 14 ,Issue: 2 ,Pages: 289-303
Categories / Classification
Research Areas:
Pharmacology & Pharmacy
Web of Science Categories:
Pharmacology & Pharmacy

Document Type

IF 2016

Rank in
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Review

2.516

123 of 256

Q2

 ًفر اٍل از ًظر شاخص اچ در ساهاًِ علن سٌجی10 گسارش

 ضبخص اچ، ًفر10  در حبلیکِ ّوچٌبى. ارتقبء یبفت11 ِ ب10  ضبخص اچ دکتر سید سْیل سعیدی سبرٍی از،ُ ًسبت بِ گسارش قبلی در خبرًبهِ خرداد هب
. دارًد16  تب10
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ّوکاری هلی ٍ بیي الوللی در اسکَپَس در سال ّای 2011-2016

کل مقاالت
254
217
164
160
135
114

همکاری بین
المللی
)28(12/40%
)22(11/28%
)23(16/31%
)14(9/60%
)7(5/47%
)10(9/62%

همکاری ملی

سال

226
195
141
146
128
104

2016
2015
2014
2013
2012
2011

ارزشیابی تَلیدات علوی داًشگاُ علَم پسشکی گیالى د ر سال 2016

هقبالت خبرجی داًطگبُ در پبیگبُ ّبی  Web of Science, PubMed, Scopusبعد از رفع ّوپَضبًی = 306
***در ارزضیببی فعبلیت ّبی پژٍّطی ،اگر ًَیسٌدُ بیص از یک  Affiliationداضتِ ببضد ،اٍلیي  Affiliationهد ًظر قرار هی گیرد .هگر آًکِ اٍلیي افیلیطي
از داًطگبُ ّب ٍ هَسسبت کطَر خبرجی بَدُ ٍ یب از داًطگبُ ّبیی ببضد کِ در فْرست ارزیببی ًببضد .

تعداد هقبالت بب ًَیسٌدُ هسئَل یب رّبری در اًتطبر هربَط بِ داًطگبُ علَم پسضکی گیالى= 97
در صَرتیکِ اٍلیي ًَ Affiliationیسٌدُ هسئَل ٍابستگی سبزهبًی داًطگبُ ببضد اهتیبز رّبری در اًتطبر بِ ایي هقبلِ تعلق هی گیرد .

تعداد هقبالت بب ّوکبری بیي الوللی=35
تعداد هقبالت هٌتطر ضدُ در هجالت  Q1اسکَپَس= 38

دانستنی ها
برای اینکه بدانیم به مقاالت ما چقدر استناد شده است از چه پایگاه هایی استنفاده کنیم؟

پایگاه های استنادی  Web of Science, Scopusو Google Scholar
ابزارهایی برای پیذا کردن میزان استناد به مقاالت هستنذ .میزان استناد یک مقاله در
پایگاه های مختلف متفاوت است و بستگی به پوشش مجالت همان پایگاه دارد.

پست الکتشًٍیکی ، sci@gums.ac.ir :ضواسُ تواس013- 33337634 :
کاًال تلگشام ٍاحذ علن سٌجیhttps://t.me/Scientometrics_GUMS :

