


 

 پژوهشگر ایرانی 840

WOS-ESI  دنیا یک درصد پر استنادپژوهشگران در زمره 

قرار گرفتند



 



های کالن علم و فناوری ابالغی توسط مقام معظم رهبری کسب مرجعیت علم و فناوری در جهان اولین بند از سیاست

ستیابی داز آنجایی که است. با یک نگاه راهبردی مرجعیت علم و فناوری بهترین هدف برای تبدیل علم به ثروت و قدرت است. 

 ها و موسسات تحقیقاتی کشوردانشگاه . بنابرایناست ناممکن ریزیبرنامهو  نگریژرفبه مرجعیت علم و فناوری جهان بدون 

 های اساسی بردارند.اقتصادی گام بایستی در حوزه دیپلماسی علم و فناوری و اثرگذاری

هم ،(ISC) موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری هایماموریت مهمترین یکی ازلذا  آوردن امکان شناسایی و  فرا

های علمی هستند، از همین رو است. زیرا نخبگان علمی مهمترین عامل رشد و توسعه نظام برتر و نخبهپژوهشگران  معرفی

ای به بزرگترین مقصد برکرده و  گذاریسرمایهو  ریزیبرنامهاز سرتاسر دنیا علمی کشورهای پیشرفته برای جذب نخبگان 

 . اندشدهتبدیل  آنهاجرت مها

ستناد یک درصد   ایرانی در این گزارش آخرین فهرست پژوهشگران    فهرستی از پژوهشگران    ارایه گردیده است.  دنیا پر ا

( متعلق به شتترکت کالریویت آنالیتیک   ESIهای استتاستتی علم )حوزه موضتتوعی علوم در پایگاه شتتاخ  22پر استتتناد در 

(WOS در بازه زمانی )پژوهشگران در هر رشته بر حسب تعداد استنادهایی که دریافت        باشد. به این ترتیب که ساله می  10

ستنادی           اند مرتبکرده ستانه ا ساس حدود آ صد برتر بر ا شگران یک در سپ  پژوه به عنوان نخبگان علمی در   ESIسازی و 

ستناد       نظر گرفته می ست، تعداد ا شگران در این فهر صورت گرفته به  شوند. بنابراین معیار انتخاب پژوه لمی  تولیدات عهای 

اند بر استاس فعالیت پژوهشتی و تحقیقاتی خود در ده ستاخ اخیر به    ها استت. بر همین استاس پژوهشتگرانی که توانستته    آن

 گیرند.  دنیا قرار می یک درصد المللی دست یابند در دسته پژوهشگران پر استنادباالترین سطح اعتبار بین

شاخ     شد پایگاه  شگران    ESIی علم )س سا های اهمانطور که بیان  ست پژوه ستناد ( فهر صد دنیا را فراهم    پر ا یک در

کند. به عنوان مثاخ،  آورده استتت، اما هیا اعالعاتی به جز نام خانوادگی و شتتکل اختصتتاری نام کوهک پژوهشتتگر ارا ه نمی 

تواند به هندین نفر شود. وجود اسامی پرتکرار و رایج )که یک نام می  میثبت  Ahmadi, HRحمیدرضا احمدی به صورت   

ستگی   اعالق گردد(، امال شی نام افراد، تنوع واب سبتاً عوالنی      های مختلف نگار شگران در بازه زمانی ن سازمانی پژوه  10های 

ستند که               ساله، تنوع حوزه  شگر از جمله عواملی ه سایی پژوه شنا شگران از کد  ستفاده برخی پژوه شی و عدم ا های پژوه

سایی دقیق همه مدارک    شگر را با هالش مواجه می  شنا سب به هر پژوه سانی این مدارک اغلب     منت ستی و ان سی د کنند. برر



 1401 - (ISC)پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

 

 ـ 2ـ 

سایی افرادی می   شنا ستنادی        شود که با نام یکسان بازنمایی می  منجر به  ستانه ا صورت تفکیکی و برحسب حد آ شوند اما به 

سا ل در       ستند. این م شرایط قرارگرفتن در این فهرست نی شاخ  واجد  سی علم  پایگاه  سا ( به دلیل هزینه باالی  ESI) های ا

شود و به همین   ماهه بروزرسانی می  های دودر بازه ESIهای سامانه  پردازش اعالعات نادیده گرفته شده است. به عالوه، داده  

  عریق، حدود آستانه استنادی نیز متغیر و شناور است.

ستناد    بنابراین  سه ا س ست که   (ISC) یعلم و فناور شیعلوم و پا یمو شده در    ناگزیر ا سایی  شنا   ESI بر روی هر نام 

هد. از این رو، شناسایی پژوهشگران پر استناد      انجام د سازی این فهرست  زدایی و یکدست ابهامجهت های مختلفی را پردازش

ست. به این منظور، ابتدا نام    صد فرایندی پیچیده و زمانبر ا شگران ایرانی که احتماخ یک  یک در شدن آنها    های پژوه صد  در

ستنادهای دریافتی هر کدام )از عریق ادغام و اشتراک نام       های  زیاد است به همراه اعالعات وابستگی سازمانی آنها و مجموع ا

در عوخ بازه زمانی ده  InCitesو  WOSو پژوهشگران ایرانی نمایه شده در    ESIپژوهشگران پر استناد یک درصد دنیا در    

 شود.  ج میساله( شناسایی و استخرا

شگاه موردنظر، مدارک پژوهشگر موردنظر در           شی پژوهشگر و نام دان سوابق تحصیلی و آموز )با   WOSسپ  با یافتن 

گیرد در  هایی که انجام می   شتتتود. با تحلیل و پردازش  انتخاب بازه زمانی ده ستتتاله و نوع مدرک مقاله و مروری( بازیابی می          

 ESIک حوزه موضتتتوعی دارای مجموع استتتتنادات بیشتتتتر از حد آستتتتانه )صتتتورتی که پژوهشتتتگر موردنظر در حداقل ی

Threshold شود.در آن حوزه موضوعی شناخته مییک درصد ( باشد، پژوهشگر 

شاخ           1401در مهر ماه  ستخرج از پایگاه  صد دنیا م ستناد یک در شگران پر ا ست پژوه سی    هایفهر سا (  ESI) علم ا

شرکت کالریویت آنالیتیک  )  ستناد     WOSمتعلق به  ( مورد تحلیل و ISC) یعلم و فناور شیعلوم و پا ی( توسط موسسه ا

با استفاده از   ESIپژوهشگر پر استناد یک درصد دنیا در پایگاه     هزار 100پاالیش قرار گرفت. در مرحله نخست از بین حدود  

سی   روش شرفته  شنا شگر  نام 1500 حدود خودکار، و پی صاری  شکل  و خانوادگی نام صورت  به) ایرانی پژوه   کوهک نام اخت

ESI شتتناستتایی گردید. ستتپ  کارشتتناستتان پژوهشتتی )ISC جهت را مختلفی هایعی فرایندی پیچیده و زمانبر پردازش 

پژوهشگر با   840این فهرست و شناسایی دقیق همه مدارک منتسب به هر پژوهشگر انجام دادند. در نتیجه، تعداد       زداییابهام

 شدند. شناسایی مختلف موضوعی هایدر حوزه ايرانجمهوری اسالمی  وابستگی سازمانی

تاکنون، تعداد پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا که توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم  1398 از ساخ

پیشرفته و خودکارسازی شناسی توجهی داشته است. زیرا استانداردسازی روشاند، رشد قابل( شناسایی شدهISCو فناوری )

فرایند باعث گردید که پیشرفت هشمگیری در تمامی مراحل فرایند شناسایی پژوهشگران پر استناد )اعم از سرعت انجام کار 

 و دقت بسیار زیاد( به ویژه در ساخ جاری صورت پذیرد.
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با وابستگی سازمانی کشورESI. رشد کمی تعداد پژوهشگران پر استناد یک درصد دنیا 1نمودار 

( ISCشده توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری )شناسایی

ESIهای موضوعی از پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا در سهم حوزه

( ESI)علماساسیهایپایگاه شاخ بر روی هر نام شناسا ی شده در (ISC)یعلم و فناورشیعلوم و پایموسسه استناد

های مختلفی را انجام داده و بدین ترتیب به عور تقریبی فهرست کاملی از نخبگان علمی کشور را تهیه نموده و بر این پردازش

این %27نفر می باشد، به عوری که حدود 840تعداد ESIدر رانیایشده با وابستگییکل پژوهشگران شناسااساس 

(. به %18قرار دارند )حدود هستند. بعد از حوزه مهندسی، پژوهشگران هند رشته ایپژوهشگران متعلق به حوزه مهندسی 

پژوهشگران تاثیرگذار علمی کشور %16ی در جایگاه سوم قرار داشته و حدود نیبالیپزشکلحاظ سهم حاصل از نخبگان، حوزه 

گیرد. داده است و در رتبه ههارم قرار میاز پژوهشگران را به خود اختصاص%8متعلق به این حوزه هستند. حوزه شیمی حدود

از پژوهشگران پر استناد یک درصد و مابقی %7ی و حوزه علوم کشاورزی هر کدام حدود و سم شناسیداروشناسسهم حوزه 

/ ستیزطیمحی، میشستیو زیشناسستیز، اتیکلی/علوم اجتماعوتر،یم کامپوعل، اتیاضیرحوزه 17پژوهشگران مربوط به 

/ یشک، روانپزیشناسکروبیم،علم اعصاب و روانی، رشته اانیمی، شناسیمنیعلم مواد، ای، و جانوریاهیعلوم گی، شناسبوم 

باشند.مییی و فیزیکعلم فضاک،یو ژنتیمولکولیشناسستیزی، شناسنیزم، اقتصاد و تجارتی، روانشناس
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 یموضوع هایحوزه کیبه تفک ESI ایپر استناد یک درصد دن یرانیپژوهشگران او سهم  تعداد. 1جدول 

سهم از کل 

در  ایپژوهشگران دن

ESI (درصد) 

تعداد کل 

در  ایپژوهشگران دن

ESI 

سهم از کل کشور 

 (درصد)

تعداد پژوهشگران 

 کشور
 های موضوعیحوزه

 مهندسی 228 27.14% 3737 6.10%

 1رشته ای هند 155 18.45% 24987 0.62%

 پزشکی بالینی 140 16.67% 16607 0.84%

 شیمی 67 7.98% 3556 1.88%

 داروشناسی و سم شناسی 59 7.02% 2718 2.17%

 علوم کشاورزی 58 6.90% 2907 2.00%

 ریاضیات 26 3.10% 1003 2.59%

 علوم کامپیوتر 24 2.86% 1286 1.87%

 علوم اجتماعی، کلیات 17 2.02% 5729 0.30%

 زیست شناسی و زیست شیمی 12 1.43% 4726 0.25%

 محیط زیست/ بوم شناسی 12 1.43% 3740 0.32%

 علوم گیاهی و جانوری 8 0.95% 4234 0.19%

 علم مواد 7 0.83% 1546 0.45%

 ایمنی شناسی 6 0.71% 3076 0.20%

 میان رشته ای 6 0.71% 418 1.44%

 علم اعصاب و روان 5 0.60% 3849 0.13%

 میکروب شناسی 3 0.36% 1948 0.15%

 روانپزشکی/ روانشناسی 2 0.24% 3533 0.06%

 اقتصاد و تجارت 1 0.12% 1628 0.06%

 زمین شناسی 1 0.12% 2540 0.04%

 زیست شناسی مولکولی و ژنتیک 1 0.12% 3862 0.03%

 علم فضایی 1 0.12% 1047 0.10%

 فیزیک 1 0.12% 4403 0.02%

 جمع کل 840 100% 10٣080٢ 0.81%

 
 

 

                                                           
تفکیک پژوهشگران به لحاظ حوزه موضوعی در دسته هند اند که در برخی از پژوهشگران در هندین حوزه موضوعی حد آستانه استنادی الزم را کسب کرده 1

 اند.ای قرار گرفتهرشته

 2022سپتامبر  8در تاریخ  (ESIعلم ) یهای اساسشاخ  براساس آخرین بروزرسانی پایگاه ٢
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یموضوعهایحوزهبه تفکیک ESIدنیا پر استناد یک درصد ایرانیپژوهشگران. 2نمودار 

اخیرهایسالیط( ISCشناسایی شده توسط موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری )

0 50 100 150 ٢00 ٢50
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میان رشته ای

علم اعصاب و روان

میکروب شناسی

روانشناسی/ روانپزشکی
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زمین شناسی
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علم فضايی

فیزيک

1399 1400 1401



 1401 - (ISC)پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

 

 ـ 6ـ 

  ESIها از پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا در سهم دانشگاه

 نشان داده شده است، همانطور رانیا یشده با وابستگ ییشناسا پر استناد پژوهشگرانتعداد  دانشگاه ازدر جدوخ زیر سهم هر 

به ترتیب دارای بیشترین تعداد پژوهشگر یک درصد تهران  دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاهشود که مالحظه می

اند، آمار زیر تنها بستگی سازمانی در حاخ حاضر بودههستند. حا ز اهمیت است که برخی از پژوهشگران دارای حداقل دو وا

 براساس وابستگی اصلی بوده است.

 

 ESIها از پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا . سهم دانشگاه2جدول 

 نام دانشگاه )براساس وابستگی اصلی پژوهشگر( تعداد پژوهشگران

 تهران یدانشگاه علوم پزشک 78

 دانشگاه تهران 43

 کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک 26

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک 25

 زیتبر یدانشگاه علوم پزشک، ریرکبیام یدانشگاه صنعت 22

 مشهد یعلوم پزشک دانشگاه، مدرس تیترب دانشگاه، زیدانشگاه تبر 20

 مازندران یعلوم پزشک دانشگاه، فیشر یدانشگاه صنعت 18

 اصفهان یدانشگاه صنعت، مشهد یفردوس دانشگاه، رانیا یدانشگاه علوم پزشک 17

 رانیدانشگاه علم و صنعت ا 16

 رازیدانشگاه ش 13

 بابل یعلوم پزشک دانشگاه، بابل یروانینوش یدانشگاه صنعت 12

 هیدانشگاه اروم 9

7 
، اهلل )عج( ةیبق یعلوم پزشک دانشگاهی، نیامام خم یالملل نیب دانشگاه، نایس یدانشگاه بوعل، دانشگاه اصفهان

 دانشگاه سمنان، کاشان دانشگاه

 یراز دانشگاهی، ادیبن یپژوهشگاه دانش ها 6

5 
 یزشکعلوم پ دانشگاه، کرمانشاه یصنعت دانشگاهی، بهشت دیشه دانشگاه، واحد نجف آباد یدانشگاه آزاد اسالم

 یلیمحقق اردب دانشگاه، مازندران دانشگاه، کردستان دانشگاه، اهواز یعلوم پزشک دانشگاه، اصفهان

4 
علوم  گاهدانش، البرز یعلوم پزشک دانشگاه، رازیش یصنعت دانشگاهی، عوس نیرالدیخواجه نص یدانشگاه صنعت

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک وزارت، رازیش یپزشک

3 

، بناب دانشگاه، الزهرا )س( دانشگاه، واحد مرودشت یآزاد اسالم دانشگاه، زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم

، مانباهنر کر دیشه دانشگاه، زنجان دانشگاهی، خوارزم دانشگاه، زنجان هیعلوم پا یلیتکم التیتحص دانشگاه

و منابع  یعلوم کشاورز دانشگاه، لرستان یعلوم پزشک دانشگاه، قوهان یصنعت دانشگاه، شاهرود یصنعت دانشگاه

 یزشکعلوم پ دانشگاه، سهند یصنعت دانشگاه، زدی دانشگاه، اسوجی دانشگاه، النیگ دانشگاه، گرگان یعیعب

 کرمان یعلوم پزشک دانشگاه، همدان

2 

 جهاد ،رنگ و پوشش( یعلوم و فناور یرنگ )موسسه پژوهش پژوهشگاه، رانیا یکشاورز یوتکنولوژیپژوهشگاه ب

 دانشگاه، تهران قاتیواحد علوم و تحق یآزاد اسالم دانشگاه، واحد اسالمشهر یآزاد اسالم دانشگاهی، دانشگاه

، هرکردش دانشگاه، کرمان شرفتهیپ یو فناور یصنعت یلیتکم التیتحص دانشگاه، جانیواحد اله یآزاد اسالم

، وشهرب یعلوم پزشک دانشگاه، لیاردب یعلوم پزشک دانشگاه، جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه، شاهد دانشگاه

 ینیواحد خم یآزاد اسالم دانشگاه، )ع( نیامام حس دانشگاه، گلستان دانشگاه، کاشان یعلوم پزشک دانشگاه
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 ـ 7ـ 

 نام دانشگاه )براساس وابستگی اصلی پژوهشگر( تعداد پژوهشگران

 یاه یفناور یتخصص دانشگاه، زاهدان یعلوم پزشک دانشگاه، شاپور اهواز یجند یعلوم پزشک دانشگاه، شهر

 مراغه یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشکده، رجندیب یعلوم پزشک دانشگاه، آمل نینو

1 

آزاد  گاهدانش، اراک دانشگاهی، مواد و انرژ پژوهشگاه، رانیا یمیو پتروش مریپل پژوهشگاه، رانیپاستور ا تویانست

آزاد  دانشگاه، هیواحد اروم یآزاد اسالم دانشگاه، واحد رشت یآزاد اسالم دانشگاه، واحد تهران جنوب یاسالم

آزاد  دانشگاه، واحد قا مشهر یآزاد اسالم دانشگاه، واحد شهر قدس یآزاد اسالم دانشگاهی، واحد خو یاسالم

، غرب )کرمانشاه( النیواحد گ یآزاد اسالم دانشگاه، نیواحد قزو یآزاد اسالم دانشگاه، واحد شاهرود یاسالم

حد وا یآزاد اسالم دانشگاه، باکناریز -واحد لشت نشا یآزاد اسالم دانشگاه، واحد قم یآزاد اسالم دانشگاه

 انشگاهد، نور زنجان امیپ دانشگاه، نور سنقر )کرمانشاه( امیپ دانشگاه، بجنورد دانشگاه، المیا دانشگاه، ماهشهر

همران  دیشه دانشگاه، فارس جیخل دانشگاهی، سبزوار میحک دانشگاه، نور تهران امیپ دانشگاه، نور بوشهر امیپ

 یعلم و فناور دانشگاه، علم و فرهنگ دانشگاه، زهیهو یشهدا یصنعت دانشگاه، هیاروم یصنعت دانشگاه، اهواز

علوم  دانشگاه، زنجان یعلوم پزشک دانشگاه، بم یعلوم پزشک دانشگاه، آبادان یعلوم پزشک دانشگاه، مازندران

دانشگاه ، اسوجی یعلوم پزشک دانشگاه، گلستان یدانشگاه علوم پزشک، قم یعلوم پزشک دانشگاه، سمنان یپزشک

 قاتیتحق مرکز، مراغه دانشگاه، لرستان دانشگاه، فسا دانشگاه، کوثر دانشگاه، قم دانشگاه، هرمزگان یعلوم پزشک

، سرم سازی رازی تحقیقات واکسن و موسسهی، غرب جانیاستان آذربا یعیو منابع عب یو آموزش کشاورز

 ،آباد کتوخ یواحد عل یمآزاد اسال دانشگاه، واحد شهرضا یآزاد اسالم دانشگاه، نیقزو یعلوم پزشک دانشگاه

 دانشگاه، لیواحد اردب یآزاد اسالم دانشگاه، واحد جاسب یآزاد اسالم دانشگاه، واحد مشهد یآزاد اسالم دانشگاه

، ابورشین یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشگاه، همدان یصنعت دانشگاهی، بروجرد یاهلل العظم تیآ

 و یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک دانشکده، هیدیواحد ام یآزاد اسالم دانشگاه، نیاسفرا یآموزش عال مجتمع

 علوم دانشگاه، اراک یعلوم پزشک دانشگاه، واحد مازندران یآزاد اسالم دانشگاه، رویپژوهشگاه ن، ساوه یدرمان

، هرکردش یعلوم پزشک دانشگاه، رفسنجان یعلوم پزشک دانشگاهی، خو یعلوم پزشک دانشگاه، هیاروم یپزشک

 النیگ یعلوم پزشک دانشگاه

 
اشند. بدارای بیشترین تعداد پژوهشگر یک درصد میو تربیت مدرس  زيتبرتهران، های های جامع، دانشگاهدر بین دانشگاه

 یصنعت ر،یرکبیام یصنعتهای دانشگاههای صنعتی، بیشترین تعداد پژوهشگر تاثیرگذار به ترتیب در از میان دانشگاه

های علوم پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی، اند. همچنین در میان دانشگاهشناسایی شده اصفهان یصنعتو  فيشر

 اشند.بدارای بیشترین تعداد پژوهشگر یک درصد میی بهشت دیشه یعلوم پزشکتهران، علوم پزشکی کرمانشاه و 

نفر دارای وابستگی اصلی خارجی )دانشگاه  138تعداد ، رانیا یشده با وابستگ ییشناسا پر استناد پژوهشگر 840در میان 

 نفر دارای وابستگی دوم ایرانی می باشند. 46خارجی( هستند که از این میان 
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 ـ 8ـ 

 . پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا به تفکیک دانشگاه1پیوست 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 هندرشته ای   فرهاد اسالمی 1

  هندرشته ای   پوریا حیدرپور

  هندرشته ای   رضا ملک زاده

  هندرشته ای   فرشاد فرزادفر

  هندرشته ای   شراره اسکندریه

  پزشکی بالینی   رضا شیرکوهی

  پزشکی بالینی   آفرین رحیمی موقر

  پزشکی بالینی   هدیه ابراهیمی

  پزشکی بالینی   فرهاد پیشگر

  هندرشته ای   سید میثم موسوی

  هندرشته ای   آروین حاج میرزاییان

  پزشکی بالینی   سامان فهیمی

  پزشکی بالینی   عرفان امینی

  هندرشته ای   پیمان سالمتی

  هندرشته ای   مرصالح گنجی

  پزشکی بالینی   علیرضا استقامتی

  پزشکی بالینی   صدف قاجاریه سپانلو

  پزشکی بالینی   مهدی مهدوی

  هندرشته ای   نیما حافظی نژاد

  هندرشته ای   مهدی شریف الحسینی

  پزشکی بالینی   مصطفی حسینی

  پزشکی بالینی   هدایت عباس تبار

  هندرشته ای   نیما رضایی

  هندرشته ای   فرنام محبی

  پزشکی بالینی   سحر سعیدی مقدم

  هندرشته ای   نوشین عباسی

  داروشناسی و سم شناسی   محمد عبداللهی

  هندرشته ای   سهیال سبحانی

  پزشکی بالینی   بهرام مهاجر

  هندرشته ای   امیرحسین محوی

  پزشکی بالینی   آذین نحوی جو

  پزشکی بالینی   رامین حشمت

  پزشکی بالینی   کاظم محمد

  هندرشته ای   صدف استقامتی

  پزشکی بالینی   منصور شمسی پور

  هندرشته ای   باقر الریجانی

  پزشکی بالینی   علیرضا قجر

  پزشکی بالینی   انوشه قاسمیان

  هندرشته ای   محمد علی منصورنیا
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 ـ 9ـ 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

  پزشکی بالینی   پریا نقوی

  هندرشته ای   احمد اسماعیل زاده

  هندرشته ای   کیا وثوقی

  پزشکی بالینی   شاهین مرات

  هندرشته ای   محمدعلی صحرا یان

  هندرشته ای   وفا رحیمی موقر

  هندرشته ای   عباس شفیعی

  هندرشته ای   رامین نبی زاده نودهی

  میان رشته ای   بهروز علیزاده

  هندرشته ای   علیرضا فرومدی

  پزشکی بالینی   امیر کسا یان

  پزشکی بالینی   سهیل سعادت

  پزشکی بالینی   علی امینیان

  پزشکی بالینی   محمد باقر رکنی

  داروشناسی و سم شناسی   فاعمه اعیابی

  هندرشته ای   احمدرضا دهپور

  داروشناسی و سم شناسی   رسوخ دیناروند

  شیمی   محمد مهدوی

  پزشکی بالینی   حسن هاشمی

  ایمنی شناسی   اصغر آقا محمدی

  علوم کشاورزی   لیال آزادبخت

  شیمی   مهدی خوبی شورکا ی

  هندرشته ای   امید بزرگ حداد

  محیط زیست/ بوم شناسی   مسعود یونسیان

  علوم اجتماعی، کلیات   آرش رشیدیان

  روانپزشکی/ روانشناسی   آخوند زاده شاهین

  پزشکی بالینی   اکرم پورشم 

  پزشکی بالینی   حامد پورآرام

  ایمنی شناسی   حسن ابوالحسنی

  علوم اجتماعی، کلیات   سیدرضا مجدزاده

  مهندسی   سیمین ناصری

  داروشناسی و سم شناسی   محسن امینی

  محیط زیست/ بوم شناسی   کاظم ندافی

  زیست شناسی و زیست شیمی   محمد جواد حاجی پور

  داروشناسی و سم شناسی   روجا رحیمی

  علم اعصاب و روان   محمدرضا زرین دست

  میکروب شناسی   مهدی محبعلی

  پزشکی بالینی   قهرمانیمحمد حسین 

  محیط زیست/ بوم شناسی   محمدصادق حسنوند

  میکروب شناسی   حسن وعن دوست

  مهندسی   مهسا مرادی

  داروشناسی و سم شناسی   محمد شریف زاده

  داروشناسی و سم شناسی   حسین خلیلی افوسی

  داروشناسی و سم شناسی   مریم بعیری
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 ـ 10ـ 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

  ایمنی شناسی   رضا یزدانی

  علوم اجتماعی، کلیات   مسعود محمدی

  داروشناسی و سم شناسی   رودابه بهرام سلطانی

  داروشناسی و سم شناسی   شکوفه نیک فر

  داروشناسی و سم شناسی   سیمین دشتی خویدکی

  داروشناسی و سم شناسی   فروه ظهیر جوزدانی

  داروشناسی و سم شناسی   سودابه سعیدنیا

  پزشکی بالینی   علی اکبر فضا لی

 

 دانشگاه تهران

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  ردیف

 هندرشته ای  * فهیمعلی  1

 هندرشته ای  * محمدرضا گنجعلی 

 هندرشته ای  * علی اصغر حیدری 

 هندرشته ای  * مرتضی آغباشلو 

 هندرشته ای  * رضا توکلی مقدم 

 مهندسی  * مهدی مهرپویا 

  مهندسی * علی بخش کسا یان 

  شیمی * علیرضا بدیعی 

  شیمی * پرویز نوروزی 


زیست شناسی و زیست 

 شیمی
 * علی اکبر صبوری 

  علم مواد * عباس زارعی هنزکی 

  علم مواد * حامد میرزاده )سلطان پور( 

  علوم کشاورزی * زهرا امام جمعه 

  مهندسی * فتح اهلل پورفیاض 

 هندرشته ای  * شاهین رفیعی 

 هندرشته ای  * علی اکبر موسوی موحدی 

  مهندسی * سید علی ترابی 

  مهندسی * عطاء اهلل عالعی زاده 

  مهندسی * فرخ امینی فر 

  شیمی * اکرم حسینیان سراجه لو 

  مهندسی * پوریا احمدی 

  علوم کشاورزی * فرامرز خدا یان هگنی 

  مهندسی * محمدعلی آزاده )علی آزاده( 

  علوم کشاورزی *
سید محمدعلی ابراهیم زاده 

موسوی


  مهندسی * فریبرز جوالی 

  میکروب شناسی * محمدعلی آموزگار 

 * علوم کشاورزی  سید محمد تقی غریب زاهدی 

  مهندسی * مصطفی باغانی 

 * میان رشته ای  غالمرضا بیدخوری 
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 ـ 11ـ 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  ردیف

  مهندسی * محمد الهویی نظری 

  علوم کشاورزی * سید هادی رضوی 

  مهندسی * امین هادی 

  هندرشته ای * علیرضا ترابی 

  مهندسی * مهدی اشجعی 

  مهندسی * محمدعلی اخوان بهابادی 

  مهندسی * یون  نوراللهی 

  مهندسی * جعفر رزمی 

  مهندسی * فرشاد کوثری 

  مهندسی * حسین یوسفی 

  مهندسی * میالد صادق زاده 

  مهندسی * مجید صنایع پسند 

  مهندسی * حسن قاسمی 

  مهندسی * علیرضا کیهانی 

  علوم کشاورزی * مریم سالمی 

  هندرشته ای * محمود امید 



 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 پزشکی بالینی   شهرزاد بازرگان حجازی 1

 هند رشته ای   ثریا سیابانی 

 هند رشته ای   علیرضا احمدی 

 هند رشته ای   مسلم صوفی 

 پزشکی بالینی   مقداد پیرصاحب 

 پزشکی بالینی   کیومرث شرفی 

 پزشکی بالینی   محمدباقر شمسی 

 پزشکی بالینی   مهدی مرادی نظر 

 پزشکی بالینی   احسان صادقی 

 پزشکی بالینی   علی کاظمی کریانی 

 پزشکی بالینی   بهزاد کریمی متین 

 پزشکی بالینی   یحیی صفری 

 پزشکی بالینی   فاعمه حیدرپور 

 پزشکی بالینی   کی قباد قدیری 

 بالینیپزشکی    سوسن حیدرپور 

 هند رشته ای   حبیب اله خزا ی 

 داروشناسی و سم شناسی   محمد حسین فرزا ی 

 پزشکی بالینی   آرش ضیاپور 

 پزشکی بالینی   فرید نجاح 

 پزشکی بالینی   محمد رسوخ قدامی 

 داروشناسی و سم شناسی   مهدی شریفی راد 

 پزشکی بالینی   مسعود مرادی 

 علوم اجتماعی، کلیات   فرید نجفی 

 هند رشته ای   یحیی سلیمی 
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 ـ 12ـ 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 علوم اجتماعی، کلیات   رستم جاللی 

 علوم اجتماعی، کلیات   بهنام خالدی پاوه 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 پزشکی بالینی   نادر جهان مهر 

 پزشکی بالینی   مریم السادات فروید 

 پزشکی بالینی   حمید احمدیه 

 هند رشته ای   فریدون عزیزی 

 هند رشته ای   داود خلیلی 

 هند رشته ای   جواد شریفی راد 

 پزشکی بالینی   انوشه قاسمیان 

 پزشکی بالینی   محمد اسماعیل اکبری 

 پزشکی بالینی   وحید فالح عمرانی 

 پزشکی بالینی   امیرعباس مومنان 

 پزشکی بالینی   سیامک صبور 

 داروشناسی و سم شناسی   سوده غفوری فرد 

 علوم کشاورزی   پروین میرمیران 

 پزشکی بالینی   مریم خیام زاده 

 داروشناسی و سم شناسی   محمد عاهری 

 پزشکی بالینی   سید سینا نقیبی ایروانی 

 علوم کشاورزی   هدایت حسینی 

 علوم کشاورزی   سید امیرمحمد مرتضویان فارسانی 

 داروشناسی و سم شناسی   فرزاد کبارفرد 

 میان رشته ای   فرزاد حدا ق 

 داروشناسی و سم شناسی   بهاره صالحی 

 هند رشته ای   سید داود منصوری زنگیر 

 علم اعصاب و روان   عباس حق پرست 

 علوم کشاورزی   عبدالرضا محمدی زندیه 

 علوم کشاورزی   محمد امین محمدی فر 

 داروشناسی و سم شناسی   افشین زرقی 

 پزشکی بالینی   ساره صفی 

 داروشناسی و سم شناسی   جالخ پوراحمد 
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 ـ 13ـ 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   سجاد جعفری 

 هند رشته ای   مهدی دهقان 

 هند رشته ای   گئورک بابامالک قره پتیان 

 هند رشته ای   محمدرضا براتی 

 پزشکی بالینی   محمد ربیعی 

 شیمی   مجید منتظر 

 شیمی   نگار اشعری آستانی 

 هند رشته ای   محمد محمدی اقدم 

 مهندسی   محمدرضا اسالمی 

 هند رشته ای   رضا زنجیرانی فراهانی 

 ریاضیات   مصطفی عباس زاده 

 مهندسی   فریدون مقدس نژاد 

 مهندسی   سید مجتبی آقامیرسلیم )مجتبی 

میرسلیم(



 مهندسی   علیرضا باغبان 

 مهندسی   بهروز وحیدی 

 مهندسی   حمیدرضا یقایی 

 علوم کامپیوتر   محمدرضا میبدی 

 مهندسی   سیدحسین حسینیان 

 مهندسی   حیدرعلی عالبی 

 مهندسی   محمدرضا حاج محمدی 

 مهندسی   سید محمدتقی فاعمی قمی 

 مهندسی   مهرداد عابدی 

 ریاضیات   سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی 23
 هند رشته ای   علیرضا ارماگون 24

 

تبریزدانشگاه علوم پزشکی   

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   هادی حسن خانی 

 زیست شناسی و زیست شیمی   ابوالفضل اکبر زاده 

 داروشناسی و سم شناسی   بهزاد برادران 

 پزشکی بالینی   جهانگیریلیال  

 زیست شناسی و زیست شیمی   سودابه داوران 

 هند رشته ای   ابوالقاسم جویبان 

 هند رشته ای   نصرت اهلل ضرغامی 

 هند رشته ای   حامد همیشه کار 

 شیمی   محمد حسن زاده 

 پزشکی بالینی   سعید صفیری 

 کشاورزیعلوم    محمد اصغری جعفرآبادی 

 پزشکی بالینی   سعید دستگردی 

 داروشناسی و سم شناسی   احد مختارزاده 
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 ـ 14ـ 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  ردیف

 داروشناسی و سم شناسی   فرهاد جدیدی نیارق 

 پزشکی بالینی   مرتضی عرب زوزنی 

 علوم کشاورزی   علی احسانی 

 پزشکی بالینی   حمیدرضا حریریان 

 پزشکی بالینی   منصور غفوری فرد 

 داروشناسی و سم شناسی   یداله امیدی 

 داروشناسی و سم شناسی   ژاله برار 

 داروشناسی و سم شناسی   سولماز ملکی دیزج 

 داروشناسی و سم شناسی   ایلخچی هادی ولیزاده 

 داروشناسی و سم شناسی   علی نخودهی 23
 روانپزشکی/ روانشناسی   ویدا ایمانی 24

 

 دانشگاه تبریز

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   علیرضا ختا ی 

 مهندسی   محمدی ایواتلوبهنام  

 مهندسی   ابراهیم بابایی 

 مهندسی   کاظم زارع 

 مهندسی   سید محمد سید محمودی 

 شیمی   میرعلی فرج زاده 

 زیست شناسی و زیست شیمی   حسن نمازی 

 داروشناسی و سم شناسی   میالد اشرفی زاده 

 مهندسی   مرتضی یاری دریامان 

 مهندسی   مهران صباحی 

 مهندسی   سعید زینالی هری  

 مهندسی   وحید نورانی 

 علوم کشاورزی   بابک قنبرزاده 

 مهندسی   سید حسین حسینی 

 مهندسی   سیامک علعت اهری 

 علوم کامپیوتر   شیریجالخ  

 مهندسی   وحید زارع 

 مهندسی   مهدی عباپور 

 مهندسی   یعقوب دین پژوه 

 علوم کشاورزی   سید هادی پیغمبردوست 

 علوم گیاهی و جانوری   نجمه شیخ زاده 21
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 ـ 15ـ 

 دانشگاه تربیت مدرس

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 شیمی   علی مرسلی 

 داروشناسی و سم شناسی   مسعود سلیمانی 

 مهندسی   غالمحسن نجفی 

 شیمی   یداهلل یمینی 

 مهندسی   برات قبادیان 

 علوم کشاورزی   مسعود رضایی 

 شیمی   میرفضل اهلل موسوی کوزه کنان 

 مهندسی   محمود رضا حقی فام 

 مهندسی   سید غالمرضا موسوی 

 مهندسی   محسن پارسا مقدم 

 علوم کامپیوتر   اردشیر بحرینی نژاد 

 مهندسی   سید مجتبی صدرعاملی 

 علوم کشاورزی   حسینی سید فخر الدین 

 علوم کشاورزی   سعید مینایی 

 مهندسی   مهران صفاپور 

 مهندسی   محمدکاظم شیخ االسالمی 

 علوم گیاهی و جانوری   یعقوب فتحی پور 

 مهندسی   سیامک اسماعیل زاده خادم 

 علوم کشاورزی   محسن برزگر 

 گیاهی و جانوری علوم   علی اصغر عالبی کهدو ی 

 ریاضیات   رضوان صالحی 21

 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   امیرحسین صاحب کار 

 هند رشته ای   خلیل آبنوس 

 هند رشته ای   محمد رمضانی 

 داروشناسی و سم شناسی   حسین حسین زاده 

 داروشناسی و سم شناسی   امیر اوان 

 هند رشته ای   سید محمد تقدیسی 

 داروشناسی و سم شناسی   مجید غیور مبرهن 

 پزشکی بالینی   رضا محمدپور هدکی 

 داروشناسی و سم شناسی   محمود رضا جعفری 

 داروشناسی و سم شناسی   مهرداد ایرانشاهی 

 داروشناسی و سم شناسی   مونا علی بلندی 

 داروشناسی و سم شناسی   رامین رضایی 

 داروشناسی و سم شناسی   غالمرضا کریمی 

 پزشکی بالینی   رضا اسدی 

 داروشناسی و سم شناسی   محمدحسین بسکابادی 

 داروشناسی و سم شناسی   بی بی مرجان رضوی 

 داروشناسی و سم شناسی   فرزین هادی زاده 
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 ـ 16ـ 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 داروشناسی و سم شناسی   صغری مهری 

 داروشناسی و سم شناسی   علی روحبخش 

 داروشناسی و سم شناسی   محسن ایمن شهیدی 

 

 دانشگاه صنعتی شریف

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 فیزیک   حسام الدین ارفعی 

 هند رشته ای   امید اخوان 

 مهندسی   محمود فتوحی فیروزآباد 

 هند رشته ای   علی داوودی 

 هند رشته ای   مصطفی حبیبی 

 هند رشته ای   شهاب آیت اللهی 

 هند رشته ای   محمد مهدی توکلی 

 علم مواد   عبدالرضا سیم هی 

 هند رشته ای   مصطفی صفدری شادلو 

 مهندسی   محمد بهشاد شفیعی 

 هند رشته ای   سید تقی اخوان نیاکی 

 علوم کامپیوتر   محمد علی مداح علی 

 علم مواد   امیرحسین کوکبی 

 مهندسی   معین معینی اقطاعی 

 پزشکی بالینی   نوید ربیعی 

 مهندسی   محمد حسین غضنفری 

 مهندسی   عطایی آشتیانیبهزاد  

 میان رشته ای   سید ابوالحسن واعظی 

 مهندسی   هادی رستم زاده 

 مهندسی   محمدتقی احمدیان 

 مهندسی   حسین مختاری 

 مهندسی   مهدی احسان 

 مهندسی   امیر صفدریان 

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

حوزه موضوعی استناداتتعداد کل  وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   حامد بخشیان سهی 

 شیمی   علی اصغر انصافی 

 شیمی   شادپور ملک پور 

 شیمی   بهزاد رضایی 

 هند رشته ای   کیخسرو کریمی 

 مهندسی   علی بیدرام 

 علوم کشاورزی   شم  اهلل ایوبی 

 علوم کشاورزی   میالد فتحی 

 مهندسی   محمد اسماعیل همدانی گلشن 
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 ـ 17ـ 

حوزه موضوعی استناداتتعداد کل  وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 مهندسی   احسان ادیب 

 مهندسی   حسین فرزانه فرد 

 علوم کشاورزی   علی نصیرپور 

 مهندسی   سلیم  پورمحمدرضا  

 علوم کشاورزی   سید امیرحسین گلی 

 علوم کشاورزی   محمد شاهدی 

 علوم کشاورزی   محمد رضا مصدقی 

 مهندسی   علی اکبر عالم رجبی 

 علوم کشاورزی   مهدی رحیم ملک 



 دانشگاه علوم پزشکی مازندران

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   احمد دریانی 

 پزشکی بالینی   محمدتقی هدایتی 

 پزشکی بالینی   رضا علیزاده نوایی 

 هند رشته ای   محمد صادق رضایی 

 هند رشته ای   علیرضا رفیعی 

 پزشکی بالینی   احمدعلی عنایتی 

 علوم گیاهی و جانوری   حمید بدلی 

 هند رشته ای   محمود موسی زاده 

 هند رشته ای   شهاب الدین سروی 

 پزشکی بالینی   ملیحه نوراله پور شیاده 

 هند رشته ای   نرگ  کریمی 

 هند رشته ای   زهره زارع 

 هند رشته ای   مسلم محمدی 

 شیمی   سعید امامی 

 داروشناسی و سم شناسی   سید مجتبی سیدموسوی 

 پزشکی بالینی   مهدی فخار 

 پزشکی بالینی   مسعود سوسرایی 

 پزشکی بالینی   عمراناکبر هدایتی زاده  

 داروشناسی و سم شناسی   سهیال هنری خضربیگی 
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 ـ 18ـ 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   بابک عشرتی 

 پزشکی بالینی   مهدی صفدریان 

 بالینیپزشکی    مازیارمرادی الکه 

 هند رشته ای   محمود یوسفی فرد 

 پزشکی بالینی   جالخ عربلو 

 پزشکی بالینی   محمد حسین خسروی 

 زیست شناسی مولکولی و ژنتیک   سعید قوامی 

 پزشکی بالینی   افسانه واعظی 

 پزشکی بالینی   تینا بیرانوند 

 پزشکی بالینی   وحید علی پور 

 پزشکی بالینی   عزیز رضاپور 

 پزشکی بالینی   علی کبیر 

 پزشکی بالینی   احمد قشقایی 

 پزشکی بالینی   مرضیه نجومی مولوی 

 مهندسی   علی اسرافیلی 

 علوم کامپیوتر   مهدی حسین زاده 

 پزشکی بالینی   اسد اهلل غالمیان 

 داروشناسی و سم شناسی   توراندخت بلوچ نژاد مجرد 

 

 دانشگاه فردوسی مشهد

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 مهندسی   امید ماهیان 

 شیمی   محمد حسن انتظاری 

 مهندسی   جواد ابوالفضلی اصفهانی 

 مهندسی   علی کیانی فر 

 محیط زیست/ بوم شناسی   احسان عیشی رضایی 

 علوم کشاورزی   سید محمدعلی رضوی 

 مهندسی   محمد منفرد 

 مهندسی   محمد پسندیده فرد 

 علوم کشاورزی   محبت محبی 

 علوم کشاورزی   آرش کوهکی 

 میان رشته ای   کماخ ناصری 

 میان رشته ای   محمد فرزام 

 علوم کشاورزی   سید علی مرتضوی 

 مهندسی   محمود فرزانه گرد 

 مهندسی   احسان روحی گل خطمی 

 علوم کشاورزی   رضا فرهوش 

 علوم کشاورزی   فخری شهیدی 

 ریاضیات   محمد صاخ مصلحیان 
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 ـ 19ـ 

 دانشگاه علم و صنعت ایران

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 شیمی   علی ملکی 

 هند رشته ای   علی کاوه 

 مهندسی   مجیدرضا آیت اللهی 

 هند رشته ای   تورج محمدی 

 هند رشته ای   سعید شیرازیان 

 شیمی   صادق رستم نیا 

 مهندسی   مهران رضایی 

 مهندسی   محمدرضا محمدعلیها 

 مهندسی   شهرام جدید 

 مهندسی   میرسامان پیشوایی 

 مهندسی   مجید سیاوشی 

 مهندسی   مهدی ثواقبی 

 مهندسی   محرم حبیب نژاد کورایم 

 مهندسی   آرمین جبارزاده 

 مهندسی   احد کاظمی 

 مهندسی   حیدرعلی شایان فر 

 ریاضیات   آقاجانیاسداهلل  

 ریاضیات   رضا سعادتی 

 

 دانشگاه شیراز

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   حمیدرضا پورقاسمی 

 هند رشته ای   محمدرضا رحیم پور 

 محیط زیست/ بوم شناسی   فرید مر 

 محیط زیست/ بوم شناسی   بهنام کشاورزی 

 مهندسی   ابراهیم فرجاه 

 علوم کشاورزی   مهرداد نیاکوثری 

 علوم کشاورزی   محسن گواهیان 

 مهندسی   علی رضا سیفی 

 مهندسی   تیمور قنبری 

 علوم کشاورزی   حسینیسید محمدهاشم  

 علوم کشاورزی   علیرضا سپاسخواه 

 مهندسی   غالمرضا کریمی 

 مهندسی   محمد رستگار 

 علوم کشاورزی   محمد تقی گلمکانی 
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 ـ 20ـ 

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم خانوادگینام و نام   ردیف

 هند رشته ای   محسن شیخ االسالمی کندلوسی 

 هند رشته ای   داوود دومیری گنجی 

 مهندسی   مفید گرجی بندپی 

 شیمی   احمد رحیم پور 

 شیمی   محسن جهانشاهی 

 مهندسی   غالمرضا کفایتی 

 مهندسی   حسین زادهخشایار  

 مهندسی   محمد برزگر گردرودباری 

 مهندسی   علی اکبر رنجبر 

 مهندسی   مهرداد جعفریار 

 مهندسی   موسی فرهادی 

 مهندسی   سهیل سلیمانی 

 مهندسی   کوروش صدیقی 

 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل

حوزه موضوعی استناداتتعداد کل  وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   علی بیژنی 

 پزشکی بالینی   محمد زمانی 

 هند رشته ای   علی رستمی 

 هند رشته ای   مریم قاسمی کاسمان 

 پزشکی بالینی   محبوبه فرامرزی 

 پزشکی بالینی   سهیل ابراهیم پور 

 پزشکی بالینی   ناهید نعمتی 

 پزشکی بالینی   موسی محمدنیا افروزی 

 پزشکی بالینی   هادی پارسیان 

 پزشکی بالینی   سیمین موعودی 

 پزشکی بالینی   رضا قدیمی 

 پزشکی بالینی   عباس موسی پور 

 

 دانشگاه ارومیه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 علوم کشاورزی   هادی الماسی 

 مهندسی   عطا هیت ساز خویی 

 مهندسی   صمد جعفرمدار 

 مهندسی   جواد نوری نیا 

 علوم کشاورزی   حسین تاجیک 

 مهندسی   شهرام خلیل آریا 

 علوم کشاورزی   مهران مرادی 

 مهندسی   هنگیز قبادی کهنه شهری 

 علوم کشاورزی   مهدی نیکو 
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 ـ 21ـ 

 دانشگاه سمنان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم خانوادگینام و نام   ردیف

 مهندسی   سامان رشیدی 

 مهندسی   سیف اهلل سعدالدین 

 مهندسی   نیما امجدی 

 مهندسی   فرامرز هرمزی 

 علوم کامپیوتر   هادی اسکندر 

 مهندسی   محمد صادق ولی پور 6

 ریاضیات   مجید اسحاقی گردجی 7

 

 دانشگاه اصفهان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 شیمی   امیر رزمجو ههارمحالی 

 شیمی   شهرام تنگستانی نژاد 

 شیمی   مجید مقدم 

 شیمی   ولی اله میرخانی 

 شیمی   رودباریهادی امیری  

 شیمی   ایرج محمدپوربلترک 

 مهندسی   رحمت اهلل هوشمند 

 مهندسی   امین خدابخشیان 

 

 دانشگاه بوعلی سینا

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 شیمی   افخمی عباس 

 شیمی   محمدعلی زلفی گل 

 شیمی   آرش قربانی هقامارانی 

 شیمی   عیبه مدرکیان 

 مهندسی   محمدحسن مرادی 

 علوم کشاورزی   فخرالدین صالحی 

 ریاضیات   محمد اسماعیل سامعی 

 


 دانشگاه بین المللی امام خمینی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   فرزاد ابراهیمی 

 هند رشته ای   حامد صفرپور 

 هند رشته ای   سعید عباس بندی 

 مهندسی   نواب شفیعی 

 مهندسی   مجید قدیری 

 علوم کشاورزی   اقدممرتضی سلیمانی  

 علوم کشاورزی   مرتضی عاهری 
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 ـ 22ـ 

 دانشگاه ارومیه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 علوم کشاورزی   هادی الماسی 

 مهندسی   عطا هیت ساز خویی 

 مهندسی   صمد جعفرمدار 

 مهندسی   جواد نوری نیا 

 علوم کشاورزی   حسین تاجیک 

 مهندسی   شهرام خلیل آریا 

 علوم کشاورزی   مهران مرادی 

 

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل )عج(

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات
وابستگی 

 دوم
وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   سید محمد نبوی 

 زیست شناسی مولکولی و ژنتیک   سعید قوامی 

 هند رشته ای   سید فاضل نبوی 

 پزشکی بالینی   سید موید علویان 

 داروشناسی و سم شناسی   یون  پناهی 

 پزشکی بالینی   علیرضا محمدی 

 شیمی   حسن باقری 

 علوم کشاورزی   مرتضی ایزدی 



 دانشگاه کاشان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  ردیف

 هند رشته ای   مسعود صلواتی نیاسری 

 مهندسی   محمد عارفی 

 مهندسی   کسری محمدی 

 مهندسی   پور آرانیعلی قربان  

 علوم کامپیوتر   مهدی حسنی پناه 

 مهندسی   علی اکبر عباسیان آرانی 

 مهندسی   مهدی محمدی مهر 

 ریاضیات   اکبر محبی 

 

 پژوهشگاه دانش های بنیادی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 هند رشته ای   محسن خاکزاد 

 هند رشته ای   سعید پاک عینت مهدی آبادی 

 هند رشته ای   حامد بخشیان سهی 

 هند رشته ای   سید محسن اعتصامی 

 هند رشته ای   مریم زینلی 

 هند رشته ای   مجتبی محمدی نجف آبادی 

 هند رشته ای   بتوخ صفرزاده 
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 ـ 23ـ 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 هند رشته ای   علی فهیم 

 فیزیک   حسام الدین ارفعی 9
 هند رشته ای   فردوس رضایی حسین آبادی 10

 

 دانشگاه رازی

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 شیمی   مجتبی شمسی پور 

  هند رشته ای   سیروس زین الدینی

  شیمی   سید سیاوش مدا نی

  مهندسی   حسین بنکداری

  مهندسی   مسعود رحیمی 

  علوم کشاورزی   یاسر شهبازی

  ریاضیات   شاپور حیدرخانی

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد   

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 هند رشته ای   مسعود افرند 

  مهندسی   آرش کریمی پور

  علم مواد   حمیدرضا بخششی راد

  مهندسی   محمد اکبری

  مهندسی   رسوخ کلباسی

 

 دانشگاه شهید بهشتی 

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 علم فضایی   مرضیه فرهنگ 

  شیمی   مصطفی محمدپور امینی

  مهندسی   محسن حمزه

  داروشناسی و سم شناسی   نژاد ابراهیمیصمد 

  ریاضیات   مسعود حجاریان

 

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 مهندسی   مهدی بحیرایی 

  مهندسی   امین شهسوار

  ریاضیات   بهزاد قنبری

  مهندسی   رضا همتی

  مهندسی   غالمحسین روشنی
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 ـ 24ـ 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 هند رشته ای   ابراهیم عبداهلل پور 

  هند رشته ای   احمد اسماعیل زاده

  هند رشته ای   رویا کلیشادی

  پزشکی بالینی   معصومه صادقی

  پزشکی بالینی   نوشین محمدی فرد

  علوم کشاورزی   لیال آزادبخت

  هند رشته ای   ژاله ورشوساز

 

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم اصلی وابستگی نام و نام خانوادگی  رديف

 علم اعصاب و روان   فاخر رحیم 

  پزشکی بالینی   محمد اسماعیل مطلق

  پزشکی بالینی   مهدی سیاح

  محیط زیست/ بوم شناسی   مهدی احمدی مقدم

  محیط زیست/ بوم شناسی   غالمرضا گودرزی


کردستاندانشگاه   

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 هند رشته ای   هیمن شهابی 

  محیط زیست/ بوم شناسی   عطااله شیرزادی

  شیمی   عبداهلل سلیمی

  مهندسی   حسن بیورانی

  علوم گیاهی و جانوری   جعفر عبداله زاده

 

 دانشگاه مازندران

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 شیمی   بهروز ملکی 

  هند رشته ای   مصطفی اسالمی

  زیست شناسی و زیست شیمی   علی اکبر آشکاران

  ریاضیات   جعفریحسین 

  مهندسی   احمدعلی ربیع نتاج درزی
 

 دانشگاه محقق اردبیلی

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 هند رشته ای   عزیز حبیبی ینگجه 

  علم مواد   مهدی شاهدی اصل

  مهندسی   هادی غا بی

  مهندسی   هادی رستم زاده

  مهندسی   حسین شایقی
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 ـ 25ـ 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 زمین شناسی   پدرام قمیصی 

  مهندسی   مجید عمید پور

  شیمی   شهرام صیدی

  مهندسی   حسین صیادی

  مهندسی   روح اله خداوردی

 

 دانشگاه صنعتی شیراز

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 مهندسی   عاهر نیکنام 

  مهندسی   جمشید آقایی

  مهندسی   محمد حسن خوبان

  مهندسی   عبداهلل کاوسی فرد

  ریاضیات   محمد حسین حیدری 



 دانشگاه علوم پزشکی البرز

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 هند رشته ای   مهران شم  بیرانوند 

  مهندسی   بابک کاکاوندی

  ایمنی شناسی   غالمرضا عزیزی

  مهندسی   محمد ایرانی

 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 زیست شناسی مولکولی و ژنتیک   سعید قوامی 

  و زیست شیمیزیست شناسی    یون  قاسمی

  علم اعصاب و روان   علی اکبر اسدی پویا

  داروشناسی و سم شناسی   امیدرضا فیروزی

  علوم اجتماعی، کلیات   زهره زاهدی

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعداد کل استنادات حوزه موضوعی وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی  رديف

 پزشکی بالینی  *  علیرضا خواجوی

  پزشکی بالینی *  ژیال کاظمی کورایم

  پزشکی بالینی *  شیرین جاللی نیا

  پزشکی بالینی *  اردشیر خسروی 
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 ـ 26ـ 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی دوموابستگی  نام و نام خانوادگی  رديف

 علوم کامپیوتر  * نیما جعفری نویمی پور 1

  مهندسی 2 یوسف زندی *

  علوم کامپیوتر  3 علی غفاری *

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم خانوادگینام و نام   رديف

 مهندسی  * بهروز کرمی 1

  مهندسی 2 مازیار جان قربان *

  مهندسی  3 داود شهسواری *



 دانشگاه الزهرا )س(

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 شیمی  * مجید ممهد هروی 1

  شیمی 2 قدسی محمدی زیارانی *

  ریاضیات  3 یداله اردوخانی *



 دانشگاه بناب

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 مهندسی  * صیاد نوجوان 1

  مهندسی 2 امجد انوری مقدم *

  مهندسی  3 علی احمدیان *



 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 شیمی  * محمد مهدی نجف پور 1

  شیمی 2 بابک کریمی *

  ریاضیات  3 فضل اهلل سلیمانی *



 دانشگاه خوارزمی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 شیمی  * وحید وعن پور سرقین 1

  علوم کامپیوتر 2 محمد سبزی نژاد فراش *

  ریاضیات  3 اسمعیل بابلیان *
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 ـ 27ـ 

 دانشگاه زنجان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام خانوادگینام و   رديف

 شیمی  * علی رمضانی 1

  هندرشته ای 2 صالح مبین *

1913  مهندسی عباس ربیعی * 3 



 دانشگاه شهید باهنر کرمان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 شیمی  * محمد علی عاهر 1

  کامپیوتر علوم 2 حسین نظام آبادی پور *

  مهندسی  3 مهران عامری مهاباد *



 دانشگاه صنعتی شاهرود

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 مهندسی  * محمدحسین احمدی 1

  هندرشته ای 2 ماشاءاهلل رضاکاظمی *

  مهندسی اکبر ملکی * 3 

 * مهندسی  4 محمود فرزانه گرد 



 دانشگاه صنعتی قوچان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 هندرشته ای  * حسن کریمی مله 1

 مهندسی  محمد سرادارآبادی * 2

  علوم کامپیوتر  3 بهرام فرهادی نیا *



 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 پزشکی بالینی  * زینب شرفی 1

  پزشکی بالینی 2 مسعود بهزادی فر *

  پزشکی بالینی  3 میثم بهزادی فر *



علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشگاه   

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

  هندرشته ای  1 سید مهدی جعفری *

 علوم گیاهی و جانوری  * سید حسین حسینی فر 2

  علوم کشاورزی 3 الهام اسدپور *
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 ـ 28ـ 

 دانشگاه گیالن

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

  هندرشته ای  1 رضا انصاری خلخالی *

  مهندسی  2 محمدعلی میرزازاده حسن کیاده *

 شیمی  * فرهاد شیرینی 3 



 دانشگاه یاسوج

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 هندرشته ای  * مهراورنگ قا دی 1

 شیمی  خیبر دشتیان * 2

  مهندسی  3 محمد زمانی نژاد *



 دانشگاه یزد

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 هندرشته ای  * سعید پاک عینت مهدی آبادی 1

  مهندسی 2 علی مصطفایی پور *

 هندرشته ای   3 بیژن دواز *



 دانشگاه صنعتی سهند

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

 هندرشته ای  * محمد حقیقی 1

 شیمی  ممقانیحسین روغنی  * 2

  شیمی  3 مهدی سالمی کلجاهی *



 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 هندرشته ای  * مرتضی شمسی زاده 1

  پزشکی بالینی  3 سلمان خزا ی *

 پزشکی بالینی  جنابیانسیه  * 4 



 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

 پزشکی بالینی  * حمید شریفی 1

  شیمی 2 سمیه تاجیک *

  پزشکی بالینی  3 وحید یزدی فیض آبادی *
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 ـ 29ـ 

ایرانپژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

11571 مهندسی  * میثم عباعبا ی 1

6874  هندرشته ای 2 قاسم حسینی سالکده *



 پژوهشگاه رنگ )موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش(

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

13928 هندرشته ای  * بهرام رمضان زاده کراتی 1

5105  مهندسی 2 نیاز محمد محمودی *



 جهاد دانشگاهی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

9305
زیست شناسی و 

شیمیزیست 

 *
حسین بهاروند 1

2832
زیست شناسی و 

زیست شیمی

 * 
2 فا زه شکری



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

 شیمی  * علی احمدی پیغان 1

  شیمی 2 ضرغام باقری *

آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهراندانشگاه   

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3991 * هندرشته ای  سعید عباس بندی 1

3616 * مهندسی 2 محمدرضا اسالمی 

 3 امیرمسعود رحمانی *  علوم کامپیوتر 2738

 4 توفیق اله ویرنلو *  علوم کامپیوتر 1828



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3610 مهندسی  * راهب غالمی وسمه جانی 1

2982 * مهندسی 2 موسی مرزبند 

 ریاضیات 691  3 بهروز پارسا مقدم *
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 ـ 30ـ 

 تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرماندانشگاه 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

9611 شیمی  * هادی بیت اللهی 1

3863  هندرشته ای 2 علیرضا عسکرزاده *



 دانشگاه شهرکرد

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 مهندسی  * یاسر کیانی 1

  مهندسی 2 یعقوب عادی بنی *



 دانشگاه شاهد

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 مهندسی  * سید میثم موسوی 1

  داروشناسی و سم شناسی 2 مهرداد روغنی *



 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 ریاضیات  * سینا اعتماد 1

  ریاضیات 2 آصف موسی لو *

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی دوموابستگی  نام و نام خانوادگی  رديف

 پزشکی بالینی  * حامد زندیان 1


داروشناسی و سم 

 شناسی
 2 سارا مصطفی لو *



 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 پزشکی بالینی  * ایرج نبی پور 1


زیست شناسی و 

 زیست شیمی
 2 محمد جواد حاجی پور *



 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

10111  هندرشته ای * ذات اهلل عاصمی 1

8533  هندرشته ای حامد میرزایی * 2
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 دانشگاه گلستان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 شیمی  * قاسم بهلکه 1

  شیمی 2 علیرضا گودرزی *



 دانشگاه امام حسین )ع(

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

  هندرشته ای 1 محمد همت اسفه *

1595 مهندسی  محمدهادی حاج محمد * 2 



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

14187  هندرشته ای * داوود عغرایی 1

4798 مهندسی  امید علی اکبری * 2



 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

15147  هندرشته ای * مرتضی عبدالطیف خفا ی 1

1875  هندرشته ای 2 حسین صفری *



 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی وابستگی دوم نام و نام خانوادگی  رديف

 پزشکی بالینی  * حسین انصاری 1

  پزشکی بالینی 2 علیرضا انصاری مقدم *



 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3812  هند رشته ای 1 هادی رضازاده *

 مهندسی 1909  2 بهرام قربانی *



 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

5666 پزشکی بالینی  * امیر حسن زاده 1

5009  پزشکی بالینی 2 افتخاری عزیز *
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 ـ 32ـ 

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

4399 پزشکی بالینی  * مرتضی عرب زوزنی 1

2152
داروشناسی و سم 

 شناسی

 * 
2 عاهره فرخنده

 

 انستیتو پاستور ایران

موضوعیحوزه  تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1267
علوم گیاهی و 

جانوری

 *
مسلم پاپی زاده 1

 

 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2443 علوم کشاورزی  * مژگان زندی 1

 

 پژوهشگاه مواد و انرژی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

4884 شیمی  * شاکر حاجتی 1

 

 دانشگاه اراک

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2909 شیمی  * محمدیاسر معصومی 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2404 مهندسی *  بهروز وحیدی 1

*  علوم کامپیوتر 2102  2 اشکان حافظ الکتب

 * مهندسی 1280  3 حیدرعلی شایان فر

 

رشتدانشگاه آزاد اسالمی واحد   

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1386 ریاضیات  * پیمان سلیمی 1
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1202 علوم کامپیوتر  * محمد مصدری 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2560 هندرشته ای  * عبدالرضا حاتم لو 1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2063 علوم کشاورزی  * عبداهلل قاسمی پیربلوعی 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1068 ریاضیات  * جماخ رضایی روشن 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1967 مهندسی  * مرتضی خوشوقت علی آبادی 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2585 مهندسی  * بهنام وحدانی 1

* علوم کامپیوتر 2239  2 محمدرضا میبدی 

* مهندسی 2235  3 سیدحسین حسینیان 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد گیالن غرب )کرمانشاه(

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1132 ریاضیات  * وحید پروانه 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1407 علوم کامپیوتر  * مصطفی قبا ی آرانی 1
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 ـ 34ـ 

زیباکنار -دانشگاه آزاد اسالمی واحد لشت نشا 

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2646  هندرشته ای * احمد رضایی جوردهی 1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1896 مهندسی  * سید محسن پیغمبرزاده 1

 

 دانشگاه ایالم

موضوعیحوزه  تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3271 شیمی  * علی دانشفر 1

 

 دانشگاه بجنورد

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3292 ریاضیات  * امین جاجرمی 1

 

 دانشگاه پیام نور سنقر )کرمانشاه(

حوزه موضوعی کل استناداتتعداد  وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

6589 شیمی  * حجت ویسی 1

 

 دانشگاه پیام نور زنجان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

4096 شیمی  * اسماعیل وصالی شربیانی 1

 

پیام نور بوشهردانشگاه   

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2611 شیمی  * عبدالکریم زارع 1

 

 دانشگاه پیام نور تهران

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3012 شیمی  * صبا همتی 1
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 دانشگاه حکیم سبزواری

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

5078 شیمی  * مهدی بقایری 1

 

 دانشگاه خلیج فارس

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2893 مهندسی  * پرویز ملک زاده 1

 

 دانشگاه شهید چمران اهواز

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

4055 هندرشته ای *  مریم دادار 1

*  مهندسی 2437  2 حمید محمد صدیقی

 

 دانشگاه صنعتی ارومیه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2300 مهندسی  * محمد پورمحمود آقابابا 1

 

 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3638 علوم کشاورزی  * محمد بهبهانی 1

 

دانشگاه علم و فرهنگ   

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

9305 
زیست شناسی و 

 زیست شیمی

*  
 1 حسین بهاروند

2614 پزشکی بالینی  * علی سعداله 2 

 

 دانشگاه علم و فناوری مازندران

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2068 مهندسی  * علیرضا ذکریازاده 1

 

 دانشگاه علوم پزشکی آبادان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

4123 مهندسی  * فرشید قنبری 1
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 دانشگاه علوم پزشکی بم

حوزه موضوعی استنادات تعداد کل وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3923
داروشناسی و سم 

شناسی

 *
بهاره صالحی 1

 

 دانشگاه رازی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1905
داروشناسی و سم 

شناسی

 *
 مهرداد حمیدی 1

 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

5864 
زیست شناسی و 

زیست شیمی

 *
بهمن یوسفی 1

* پزشکی بالینی 4379  2 امین سهیلی 

 

 دانشگاه علوم پزشکی قم

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

5697 پزشکی بالینی  * حمید آسایش 1

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3633 پزشکی بالینی  * غالمرضا روشندخ 1

 

یاسوجدانشگاه علوم پزشکی   

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

7810 شیمی  * آرش اسفرم 1

 

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3263 هندرشته ای  * یداهلل فخری 1

 

 دانشگاه قم

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

10574 شیمی  * محمود نصراله زاده 1
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 دانشگاه کوثر

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

980 ریاضیات  * عمران توحیدی 1

 

 دانشگاه فسا

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1615 علوم کشاورزی  * سید محمد باقر هاشمی 1

 

 دانشگاه لرستان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2769 مهندسی  * محسن ایزدی 1

 

 دانشگاه مراغه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

5291 شیمی *   صادق رستم نیا 1

*  شیمی 4693  2 مهدی اسرافیلی دیزجی

 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

حوزه موضوعی استناداتتعداد کل  وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2318
محیط زیست/ بوم 

شناسی

 *
بهرام هوبین 1

 

 موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

4055 هند رشته ای  * مریم دادار 1

 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی   وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

6563 هند رشته ای *   پیام دادوند 1

 

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  خانوادگینام و نام   رديف

14159 پزشکی بالینی  * مهران علیجان زاده 1

* هند رشته ای 7896 امیر پاکپور حاجی آقا  2 

* پزشکی بالینی 5658  3 احمد قشقایی 
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 ـ 38ـ 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

6666 هند رشته ای  * علیرضا نظام زاده اژیه 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3715 مهندسی  * عبدالستار دوگونچی 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

موضوعیحوزه  تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3106
زیست شناسی و 

زیست شیمی

 *
جمشید خان همنی 1

* علوم کامپیوتر 1262  2 عادخ نجاران عوسی 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد جاسب

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3904 مهندسی  * رضا کالهچی 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

6725 هندرشته ای  * نورالدین قدیمی 1

 

 دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

1342 مهندسی  * محمد عابدینی 1

 

 دانشگاه صنعتی همدان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

3553 شیمی  * احمدرضا موسوی زارع 1

 

درمانی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

2621
داروشناسی و سم 

شناسی

 *
سعید سمرقندیان 1
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 مجتمع آموزش عالی اسفراین

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

6793  هندرشته ای * محمد حاتمی 1

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

8565  پزشکی بالینی * بهزاد خفایی 1

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه

موضوعیحوزه  تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

6037  پزشکی بالینی * بهرام آرمون 1

 

 پژوهشگاه نیرو

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

5891  مهندسی * سعید سهمانی 1



 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مازندران

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

17857  هند رشته ای * مهدی شریف 1



 دانشگاه علوم پزشکی اراک

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

7670 پزشکی بالینی  * حشیانی امیر الماسی 1



 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

9605 پزشکی بالینی  * حامد فخیم 1



 دانشگاه علوم پزشکی خوی

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

4379 پزشکی بالینی  * امین سهیلی 1



 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

14974 پزشکی بالینی  * مینا انجم شعاع 1



 1401 - (ISC)پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

 

 ـ 40ـ 



 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

5921 پزشکی بالینی  * عبداهلل محمدیان هفشجانی 1

 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

حوزه موضوعی تعداد کل استنادات وابستگی اصلی  وابستگی دوم  نام و نام خانوادگی  رديف

4936 پزشکی بالینی  * فرحناز جوکار 1
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 پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد دنیا به تفکیک حوزه موضوعی .2پیوست 


 حوزه موضوعی مهندسی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  میثم عباعبا ی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران  

   کریمی پورآرش  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 دانشگاه فردوسی مشهد Xi An Jiao Tong University امید ماهیان 

 دانشگاه صنعتی شاهرود   محمدحسین احمدی 

   بهنام محمدی ایواتلو دانشگاه تبریز

   مهدی شریعتی 

  دانشگاه صنعتی شریف  فیروزآبادمحمود فتوحی

   عاهر نیکنام دانشگاه صنعتی شیراز

   محمدعلی میرزازاده حسن کیاده دانشگاه گیالن

   مهدی مهرپویا دانشگاه تهران

   علی بخش کسا یان دانشگاه تهران

 دانشگاه صنعتی شریف University of Texas علی داوودی 

 دانشگاه تربیت مدرس   غالمحسن نجفی

   مفید گرجی بندپی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   ابراهیم بابایی دانشگاه تبریز

 دانشگاه صنعت نفت University of Calgary محمدعلی احمدی 

 پژوهشگاه نیرو   سعید سهمانی 

   اللهیمجیدرضا آیت  دانشگاه علم و صنعت ایران

   جمشید آقایی دانشگاه صنعتی شیراز

  University of Adelaide محمد محسن سرافراز 

  دانشگاه تربیت مدرس  برات قبادیان

   سامان رشیدی دانشگاه سمنان

   مهدی بحیرایی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

   محمودینیاز محمد  پژوهشگاه رنگ

  McMaster University علی عمادی 

  Ton Duc Thang University محمد قلمباز 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر  امید علی اکبری

   یاسر کیانی دانشگاه شهرکرد

   مهران رضایی دانشگاه علم و صنعت ایران

   کاظم زارع تبریزدانشگاه 

  Southern Cross Univ علیرضا بهادری 

  دانشگاه علوم پزشکی البرز  بابک کاکاوندی

   جواد ابوالفضلی اصفهانی دانشگاه فردوسی مشهد

   سید محمد سید محمودی دانشگاه تبریز

   محمدعلیهامحمدرضا  دانشگاه علم و صنعت ایران

   راهب غالمی وسمه جانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

   علی اسرافیلی دانشگاه علوم پزشکی ایران

   فرشید قنبری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

  Aalborg University    سعید گلستان 

  دانشگاه تهران  فتح اهلل پورفیاض
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تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

   سید علی ترابی دانشگاه تهران

 دانشگاه صنعتی شیراز Aarhus University محمد حسن خوبان 

 دانشگاه سمنان   سیف اهلل سعدالدین

 دانشگاه صنعتی شریف
National Institute of Applied 

Science (INSA) 
 مصطفی صفدری شادلو

 اسالمی واحد جاسبدانشگاه آزاد    رضا کالهچی

 دانشگاه رازی Laval University حسین بنکداری 

  University of Toronto رضا ایروانی 

  دانشگاه تبریز  مرتضی یاری دریامان

   عبدالستار دوگونچی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتوخ

   بهروز کرمی اسالمی واحد مرودشت دانشگاه آزاد

   اکبر ملکی دانشگاه صنعتی شاهرود



دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد علوم و تحقیقات 

تهران

 محمدرضا اسالمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  محمد بهشاد شفیعی دانشگاه صنعتی شریف 

  Texas A&M University احمد امیری 

  دانشگاه تبریز  مهران صباحی

   سعید زینالی هری  دانشگاه تبریز

   محمد عارفی دانشگاه کاشان

   عطاء اهلل عالعی زاده دانشگاه تهران

   نیما امجدی  دانشگاه سمنان


دانشگاه صنعتی 

نوشیروانی بابل
University of Tasmania غالمرضا کفایتی 

 دانشگاه تهران   فرخ امینی فر

 دانشگاه کاشان University of Utah کسری محمدی 

  University of New South Wales عماد صادقی نژاد 

  دانشگاه بناب  صیاد نوجوان 

   علی قربان پور آرانی دانشگاه کاشان

   شهرام جدید دانشگاه علم و صنعت ایران

   میرسامان پیشوایی دانشگاه علم و صنعت ایران

   خشایار حسین زاده دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   سیمین ناصری دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد الهیجان
Northumbria University موسی مرزبند 

 دانشگاه تبریز   وحید نورانی

   عبداهلل کاوسی فرد دانشگاه صنعتی شیراز

   امجد انوری مقدم دانشگاه بناب

   محمد برزگر گردرودباری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   محمود رضا حقی فام دانشگاه تربیت مدرس

   مسعود رحیمی  دانشگاه رازی

   علی اکبر رنجبر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   مجید سیاوشی دانشگاه علم و صنعت ایران

   امین شهسوار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
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تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  University of Adelaide اودرجی علی فرج پور 

  نصیرالدین عوسیدانشگاه صنعتی خواجه   مجید عمید پور

   محمد اکبری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

   پوریا احمدی دانشگاه تهران

   فرامرز هرمزی دانشگاه سمنان

   مازیار جان قربان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

   یعقوب عادی بنی دانشگاه شهرکرد

   علی مصطفایی پور دانشگاه یزد


دانشگاه علم و صنعت 

ایران
Technical University of Denmark مهدی ثواقبی 

 دانشگاه تبریز   سید حسین حسینی

   محمدعلی آزاده )علی آزاده( دانشگاه تهران

  University of Pretoria محسن شریف پور 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  رسوخ کلباسی

   مهرداد جعفریار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   سیامک علعت اهری دانشگاه تبریز

   محمد ایرانی دانشگاه علوم پزشکی البرز

   سید میثم موسوی دانشگاه شاهد

   پرویز ملک زاده فارسدانشگاه خلیج 

   حسن بیورانی دانشگاه کردستان

 Texas Tech 
University 

University of California حامد محسنیان راد 


دانشگاه صنعتی 

اصفهان
University of New Mexico  علی بیدرام 

 دانشگاه فردوسی مشهد   علی کیانی فر

   علی اکبر عباسیان آرانی دانشگاه کاشان

  Duy Tan University امین اسدی 

  دانشگاه صنعتی شریف  معین معینی اقطاعی

   رحمت اهلل هوشمند دانشگاه اصفهان

   نواب شفیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی

   سید غالمرضا موسوی  دانشگاه تربیت مدرس

   محسن ایزدی دانشگاه لرستان

  University of Twente سارا عحان لتیباری 

  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  موسی فرهادی

   رضا همتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه


دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد آزادشهر
Aalborg university احمد عرب کوهسار 

  Swinburne University of 
Technology 

 مهدی سیدمحمودیان

  University of Guelph بهرام قره باغی 

  دانشگاه بین المللی امام خمینی  مجید قدیری

   محمدحسن مرادی دانشگاه بوعلی سینا

   محمد حسین غضنفری صنعتی شریفدانشگاه 
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تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف


Florida 

international 
University 

 سهیل سلیمانی  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  National Grid ESO رسوخ عزیزی پناه ابرقویی 

  دانشگاه تهران  فریبرز جوالی

   بهنام وحدانی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

  Virginia Tech علی مهریزی ثانی 

  RMIT University حامد سلیمانی 

  Ryerson University فرخ جنابی شرفی 

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  فریدون مقدس نژاد

   دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید مجتبی آقامیرسلیم )مجتبی 

 میرسلیم(


   حمید محمد صدیقی دانشگاه شهید همران اهواز

   علیرضا باغبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر


دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب
 بهروز وحیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  بهزاد عطایی آشتیانی دانشگاه صنعتی شریف 

  University of Southern Denmark بنیامین خوشنویسان 

 Swansea 
University 

دانشگاه فردوسی مشهد  محمد منفرد

  محمد پورمحمود آقابابا دانشگاه صنعتی ارومیه 

   وحید زارع دانشگاه تبریز

   محمد پسندیده فرد دانشگاه فردوسی مشهد

  Penn State University کامران راحمی فر 

  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین عوسی  حسین صیادی

   حمیدرضا یقایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  Duy Tan University علی عغرلی 

  دانشگاه تربیت مدرس  محسن پارسا مقدم


اسالمی دانشگاه آزاد 

واحد قزوین
 سیدحسین حسینیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  حیدرعلی عالبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

  Tennessee Technol University هومن بابازاده رکنی 

  دانشگاه تهران  مصطفی باغانی

  University College Dublin علیرضا سرودی 

  Queen's University بابک بخشایی 

  دانشگاه تهران  محمد الهویی نظری

   امین هادی دانشگاه تهران

  RMIT University بهمن شعبانی 

  McMaster University بابک ناهید مبارکه 

  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  کوروش صدیقی

   سید مجتبی صدرعاملی دانشگاه تربیت مدرس

   روح اله خداوردی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین عوسی

   ابراهیم فرجاه دانشگاه شیراز

   هادی غا بی دانشگاه محقق اردبیلی

   مهدی عباپور دانشگاه تبریز
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  Southern Methodist University محمد خدایار 

  دانشگاه علم و فناوری مازندران  علیرضا ذکریازاده

   علیرضا ترابی دانشگاه تهران

   مهسا مرادی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   محمد زمانی نژاد دانشگاه یاسوج

   مهدی محمدی مهر دانشگاه کاشان

   مهدی اشجعی  دانشگاه تهران

 University of 
Glasgow 

 داود شهسواری دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت

  مرتضی خوشوقت علی آبادی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود 

   محمدعلی اخوان بهابادی دانشگاه تهران

   یعقوب دین پژوه دانشگاه تبریز

   محرم حبیب نژاد کورایم دانشگاه علم و صنعت ایران

   عباس ربیعی  دانشگاه زنجان

   بهرام قربانی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

   سید محسن پیغمبرزاده دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر

  Linköping University احمد جعفریان 

  دانشگاه شهید باهنر کرمان  مهران عامری مهاباد

   محسن حمزه دانشگاه شهید بهشتی

   محمدرضا حاج محمدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   یون  نوراللهی دانشگاه تهران

   فاعمی قمیسید محمدتقی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشگاه صنعتی شریف  هادی رستم زاده دانشگاه محقق اردبیلی

   عطا هیت ساز خویی  دانشگاه ارومیه

   احسان روحی گل خطمی دانشگاه فردوسی مشهد

   جعفر رزمی دانشگاه تهران

   گلشنمحمد اسماعیل همدانی  دانشگاه صنعتی اصفهان

   مهران صفاپور دانشگاه تربیت مدرس

  HFAT Private Technical Company حسن فتح آبادی 

  دانشگاه مازندران  احمدعلی ربیع نتاج درزی

   صمد جعفرمدار دانشگاه ارومیه


دانشگاه صنعتی 

شاهرود
 فرزانه گردمحمود  دانشگاه فردوسی مشهد

  جواد نوری نیا  دانشگاه ارومیه 

   غالمحسین روشنی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

   فرشاد کوثری دانشگاه تهران

  Utah Valley University محمد علی شرکت معصوم 

  دانشگاه تهران  حسین یوسفی

 University of 
Quebec 

 آرمین جبارزاده دانشگاه علم و صنعت ایران

   علی رضا سیفی دانشگاه شیراز

   محمدتقی احمدیان دانشگاه صنعتی شریف

   تیمور قنبری دانشگاه شیراز

   حسین شایقی دانشگاه محقق اردبیلی

   سرادارآبادیمحمد  دانشگاه صنعتی قوهان
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   محمدکاظم شیخ االسالمی دانشگاه تربیت مدرس

   احسان ادیب دانشگاه صنعتی اصفهان

   میالد صادق زاده دانشگاه تهران

   محمدهادی حاج محمد دانشگاه امام حسین )ع(

   حسین فرزانه فرد دانشگاه صنعتی اصفهان

   سیامک اسماعیل زاده خادم دانشگاه تربیت مدرس

  Wichita State University حمید لنکرانی 

  دانشگاه صنعتی شریف  حسین مختاری

   مجید صنایع پسند دانشگاه تهران

  Universiti Teknologi Malaysia فاعمه جمعه زاده 

  صنعتی شریفدانشگاه   مهدی احسان

   شهرام خلیل آریا دانشگاه ارومیه

   محمد صادق ولی پور دانشگاه سمنان

   محمدرضا سلیم  پور  دانشگاه صنعتی اصفهان

   امیر صفدریان دانشگاه صنعتی شریف

   غالمرضا کریمی دانشگاه شیراز

   امین خدابخشیان دانشگاه اصفهان

   یوسف زندی دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

  Ryerson University تورج یوسفی 

  دانشگاه ارومیه  هنگیز قبادی کهنه شهری

   احد کاظمی دانشگاه علم و صنعت ایران

   محمد عابدینی دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی

   محمد رستگار دانشگاه شیراز

   حسن قاسمی دانشگاه تهران

   علی احمدیان دانشگاه بناب

   علی اکبر عالم رجبی دانشگاه صنعتی اصفهان


دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب
 فر حیدرعلی شایان دانشگاه علم و صنعت ایران

  علیرضا کیهانی دانشگاه تهران 

   مهرداد عابدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  Australian University احمد صداقت 

 

 حوزه موضوعی چندرشته ای

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

   محسن خاکزاد بنیادیپژوهشگاه دانش های  

 پژوهشگاه دانش های بنیادی  سعید پاک عینت مهدی آبادی دانشگاه یزد

  حامد بخشیان سهی  دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشگاه دانش های بنیادی

  عبیده جعفری دانشگاه صنعتی اصفهان 

   سید محسن اعتصامی  پژوهشگاه دانش های بنیادی

   مریم زینلی پژوهشگاه دانش های بنیادی

   مجتبی محمدی نجف آبادی پژوهشگاه دانش های بنیادی

   بتوخ صفرزاده پژوهشگاه دانش های بنیادی
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   بابک عشرتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 پژوهشگاه دانش های بنیادی  علی فهیم تهران دانشگاه

  فرهاد اسالمی American Cancer Society دانشگاه علوم پزشکی تهران

  University of New South Wales کوروش کالنتزاده 

  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  محسن شیخ االسالمی کندلوسی

   حیدرپورپوریا  دانشگاه علوم پزشکی تهران

   امیرحسین صاحب کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   رضا ملک زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران

   فرشاد فرزادفر دانشگاه علوم پزشکی تهران

   داوود دومیری گنجی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   شراره اسکندریه دانشگاه علوم پزشکی تهران

   علی بیژنی دانشگاه علوم پزشکی بابل

   مسعود صلواتی نیاسری دانشگاه کاشان

   مرتضی شمسی زاده دانشگاه علوم پزشکی همدان

   فردوس رضایی حسین آبادی پژوهشگاه دانش های بنیادی

   احمد دریانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   مهراورنگ قا دی دانشگاه یاسوج

   سید میثم موسوی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  University of Pennsylvania Health 
System 

 محسن آفریده

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  علیرضا رفیعی

   محمد صادق رضایی مازندراندانشگاه علوم پزشکی 

  University of Technology Sydney امیرحسین گندمی 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  آروین حاج میرزاییان

   ثریا سیابانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   مهدی شریف دانشگاه آزاد اسالمی واحد مازندران

   پیمان سالمتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   علیرضا احمدی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   محمود یوسفی فرد دانشگاه علوم پزشکی ایران

  Michigan State University مرتضی محمودی 

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  مسلم صوفی


University of 

Electronic Science & 
Technology of China 

 حسن کریمی مله دانشگاه صنعتی قوهان

   علی رستمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

   مهران شم  بیرانوند دانشگاه علوم پزشکی البرز

   محمدرضا گنجعلی دانشگاه تهران

 پزشکی تهراندانشگاه علوم  MAYO clinic مرصالح گنجی 

 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز   مرتضی عبدالطیف خفا ی

   علیرضا ختا ی دانشگاه تبریز

   مسعود افرند دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

  AI Techlife Inc شهاب الدین شمشیربند 

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  هادی حسن خانی

   داوود عغرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

   ابراهیم عبداهلل پور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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پژوهشگاه رنگ )موسسه پژوهشی علوم و فناوری 

 رنگ و پوشش(
 بهرام رمضان زاده کراتی 

   سید مهدی جعفری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع عبیعی گرگان

    رضا انصاری خلخالی دانشگاه گیالن

   حمیدرضا پورقاسمی  دانشگاه شیراز

   سید محمد نبوی دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل )عج(

   نیما حافظی نژاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مهدی شریف الحسینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مریم قاسمی کاسمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

   محمود موسی زاده دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   شهاب الدین سروی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   رضایینیما  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دانشگاه علوم پزشکی تهران University of California فرنام محبی 

  University of Sheffield علی یداهلل پور 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران mcgill university نوشین عباسی 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   فریدون عزیزی

   سهیال سبحانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   داود خلیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   امیرحسین محوی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   محمد همت اسفه دانشگاه امام حسین )ع(

   فرزاد ابراهیمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

   ذات اهلل عاصمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   صدف استقامتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   نرگ  کریمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  Florida International University محمد رضا صفایی 

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  خلیل آبنوس

   باقر الریجانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   جواد شریفی راد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  South Ural State University دانیاخ جاهد ارمغانی 

  دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل )عج(  سید فاضل نبوی

  University of California  دبیر وزیرینصرت اله 

  دانشگاه محقق اردبیلی  عزیز حبیبی ینگجه

   محمد رمضانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   زهره زارع دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   محمد علی منصورنیا دانشگاه علوم پزشکی تهران

   حامد میرزایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   سجاد جعفری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  Gdańsk University of Technology محمدرضا صا ب 

  University of Pittsburgh امیر حسین علوی 

  دانشگاه تهران  علی اصغر حیدری

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین Jönköping University  حاجی آقاامیر پاکپور 

 دانشگاه صنعتی شریف   امید اخوان

   مهدی دهقان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  احمد اسماعیل زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران
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  گئورک بابامالک قره پتیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

  University of Toronto مسعود مظفری 

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  رویا کلیشادی

   مرتضی آغباشلو دانشگاه تهران

 دانشگاه علوم پزشکی ایران Johns Hopkins University کیا وثوقی 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   حبیب اله خزا ی

   محمد حقیقی سهنددانشگاه صنعتی 

   رضا توکلی مقدم دانشگاه تهران

   محمدرضا براتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   مسلم محمدی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   محمدعلی صحرا یان دانشگاه علوم پزشکی تهران

   هیمن شهابی دانشگاه کردستان

   قاسم حسینی سالکده پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

   محمدرضا رحیم پور دانشگاه شیراز

   ابوالقاسم جویبان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   محمد حاتمی مجتمع آموزش عالی اسفراین

   نصرت اهلل ضرغامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   نورالدین قدیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

   علیرضا نظام زاده اژیه دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا

   حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   وفا رحیمی موقر دانشگاه علوم پزشکی تهران

   شفیعی عباس دانشگاه علوم پزشکی تهران

   رامین نبی زاده نودهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   علی کاوه دانشگاه علم و صنعت ایران

   مصطفی حبیبی دانشگاه صنعتی شریف

   احمد حسینی بنده قرا ی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

   تقدیسیسید محمد  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   ماشاءاهلل رضاکاظمی دانشگاه صنعتی شاهرود

   علیرضا فرومدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   تورج محمدی دانشگاه علم و صنعت ایران

 دانشگاه علم و صنعت ایران ExpoPharma Engineering company سعید شیرازیان 

 علوم پزشکی تهراندانشگاه    احمدرضا دهپور

   مصطفی اسالمی دانشگاه مازندران

   کیخسرو کریمی دانشگاه صنعتی اصفهان

   سیروس زین الدینی دانشگاه رازی

   محمد محمدی اقدم دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   شهاب آیت اللهی دانشگاه صنعتی شریف

 دانشگاه صنعتی شریف Massachusetts Institute of 
Technology 

 محمد مهدی توکلی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران   امید بزرگ حداد

   حامد صفرپور دانشگاه بین المللی امام خمینی

 دانشگاه شهید همران اهواز  مریم دادار موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

  شاهین رفیعی  دانشگاه تهران 

   علی اکبر موسوی موحدی دانشگاه تهران
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تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف


دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم 

و تحقیقات تهران
 سعید عباس بندی دانشگاه بین المللی امام خمینی

  
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 

 کرمانپیشرفته 
 علیرضا عسکرزاده

  Michigan State University حمیدرضا مدرس 

  دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل  هادی رضازاده


دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

رودسر
Univ Sains Malaysia مهربخش نیالشی 

 دانشگاه زنجان   صالح مبین

   سید تقی اخوان نیاکی دانشگاه صنعتی شریف

   ژاله ورشوساز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

   یداهلل فخری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر Kingston University London رضا زنجیرانی فراهانی 

  University of Surrey  امروزنژادعلی 

  دانشگاه یزد  بیژن دواز

   احمد رضایی جوردهی زیباکنار -دانشگاه آزاد اسالمی واحد لشت نشا

   عبدالرضا حاتم لو دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوی

   سید داود منصوری زنگیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   یحیی سلیمی علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه 

   حسین صفری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

   محمود امید دانشگاه تهران

  University of Ballarat رامش سهاوتان 



 حوزه موضوعی پزشکی بالینی

تعداد کل 

استنادات
وابستگی دوم وابستگی اصلی خانوادگینام و نام  ردیف

  University of Ottawa سید محمد فرشته نژاد  

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  نادر جهان مهر 

  Lund University علی اصغر احمد کیادلیری 

  University of Washington مژده میرعارفین 


دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی
Harvard T.H. Chan School of Public 

Health 
 مریم السادات فروید

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   شهرزاد بازرگان حجازی

   رضا شیرکوهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مهدی صفدریان دانشگاه علوم پزشکی ایران

   رحیمی موقرآفرین  دانشگاه علوم پزشکی تهران

   هدیه ابراهیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   محمدتقی هدایتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 Johns Hopkins 
University 

 فرهاد پیشگر دانشگاه علوم پزشکی تهران

   رضا علیزاده نوایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  Frankfurt University of Applied Sciences بابک مؤذن 

  دانشگاه علوم پزشکی بابل  محمد زمانی

   حمید احمدیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



 1401 - (ISC)پژوهشگران ایرانی پر استناد یک درصد برتر دنیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 

 ـ 51ـ 

تعداد کل 

استنادات
وابستگی دوم وابستگی اصلی خانوادگینام و نام  ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی تهران Harvard T.H. Chan School of Public 
Health 

 سامان فهیمی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران   عرفان امینی

   مازیارمرادی الکه دانشگاه علوم پزشکی ایران

   جالخ عربلو دانشگاه علوم پزشکی ایران

   مقداد پیرصاحب دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   احمدعلی عنایتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   مینا انجم شعاع دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  University of Oulu بهزاد هیبتی 

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  کیومرث شرفی

   مهران علیجان زاده دانشگاه علوم پزشکی قزوین

   محمد حسین خسروی دانشگاه علوم پزشکی ایران

   علیرضا استقامتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   صدف قاجاریه سپانلو دانشگاه علوم پزشکی تهران

   محمدباقر شمسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   مهدی مهدوی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مهدی مرادی نظر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   حسین انصاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

   مصطفی حسینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   هدایت عباس تبار دانشگاه علوم پزشکی تهران

   سحر سعیدی مقدم دانشگاه علوم پزشکی تهران

   محبوبه فرامرزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

   ملیحه نوراله پور شیاده دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   احسان صادقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   سهیل ابراهیم پور دانشگاه علوم پزشکی بابل

   علی کاظمی کریانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   واعظیافسانه  دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دانشگاه علوم پزشکی تهران Johns Hopkins University بهرام مهاجر 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   بهزاد کریمی متین

   ناهید نعمتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

   یحیی صفری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   آذین نحوی جو پزشکی تهراندانشگاه علوم 

   رامین حشمت دانشگاه علوم پزشکی تهران

  Middle East Liver Dis MELD Ctr حیدر شرفی 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  کاظم محمد

   محمد اسماعیل مطلق دانشگاه علوم پزشکی اهواز

   فاعمه حیدرپور کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی 

   علیرضا خواجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   منصور شمسی پور دانشگاه علوم پزشکی تهران

   حامد فخیم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  Griffith University علیرضا احمدوند 

  کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی   کی قباد قدیری

 دانشگاه علوم پزشکی تهران Harvard Medical School علیرضا قجر 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران   تینا بیرانوند
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تعداد کل 

استنادات
وابستگی دوم وابستگی اصلی خانوادگینام و نام  ردیف


دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی
 انوشه قاسمیان دانشگاه علوم پزشکی تهران

  فرزانه فرهادی دانشگاه ییل دانشگاه علوم پزشکی ایران

  بهزاد خفایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد امیدیه 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران University of Washington  پریا نقوی 

 دانشگاه علوم پزشکی بابل   موسی محمدنیا افروزی

   هادی پارسیان دانشگاه علوم پزشکی بابل

   سوسن حیدرپور دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  Mercer University محسن یعقوبی 

  University College London ح  حق پرست بیدگلی 

  دانشگاه علوم پزشکی اراک  امیر الماسی حشیانی

   لیال جهانگیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   وحید علی پور دانشگاه علوم پزشکی ایران

   سیمین موعودی دانشگاه علوم پزشکی بابل

   محمد اسماعیل اکبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   شاهین مرات دانشگاه علوم پزشکی تهران

   رضا قدیمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

   ایرج نبی پور پزشکی بوشهر دانشگاه علوم

   مهدی سیاح دانشگاه علوم پزشکی اهواز

   عزیز رضاپور دانشگاه علوم پزشکی ایران

   سعید صفیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 McGill University 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

 ساوه
 بهرام آرمون

   علی کبیر دانشگاه علوم پزشکی ایران

   حامد زندیان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

   عبداهلل محمدیان هفشجانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

   ژیال کاظمی کورایم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   کسا یانامیر  دانشگاه علوم پزشکی تهران

   حمید شریفی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 دانشگاه علوم پزشکی تهران University of California سهیل سعادت 

 دانشگاه علوم پزشکی قم   حمید آسایش

 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 مراغه
 امیر حسن زاده

 علوم پزشکی قزویندانشگاه   احمد قشقایی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  علی امینیان دانشگاه علوم پزشکی تهران 

   محمد باقر رکنی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   سید موید علویان دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل )عج(

   محمد ربیعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   آرش ضیاپور دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   رضا محمدپور هدکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   وحید فالح عمرانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   امیرعباس مومنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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تعداد کل 

استنادات
وابستگی دوم وابستگی اصلی خانوادگینام و نام  ردیف

 
درمانی  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

 مراغه
 عزیز افتخاری

   فرحناز جوکار دانشگاه علوم پزشکی گیالن

   علیرضا انصاری مقدم  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

   آرش اعتمادی مؤسسه ملی سرعان آمریکا

   سلمان خزا ی دانشگاه علوم پزشکی همدان

   سعید دستگردی تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

   علیرضا محمدی دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل )عج(

   فرید نجاح دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   سیامک صبور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   انسیه جنابی دانشگاه علوم پزشکی همدان

   محمد رسوخ قدامی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی 

   معصومه صادقی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

   عباس موسی پور دانشگاه علوم پزشکی بابل

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز  مرتضی عرب زوزنی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  امین سهیلی خویدانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  وحید یزدی فیض آبادی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

 Noor Eye Hospital حسن هاشمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

   نوشین محمدی فرد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

   حمیدرضا حریریان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   مسعود مرادی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   مرضیه نجومی مولوی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  Aarhus University مرضیه کتیبه 

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  منصور غفوری فرد

   مریم خیام زاده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   اسد اهلل غالمیان دانشگاه علوم پزشکی ایران

   زینب شرفی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

   اکرم پورشم  دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مهدی فخار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   غالمرضا روشندخ دانشگاه علوم پزشکی گلستان

   حامد پورآرام علوم پزشکی تهران دانشگاه

   شیرین جاللی نیا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   اردشیر خسروی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

   مسعود سوسرایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   نقیبی ایروانیسید سینا  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   رضا اسدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   مسعود بهزادی فر دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 دانشگاه صنعتی شریف Macquarie University نوید ربیعی 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان   میثم بهزادی فر

   محمد حسین قهرمانی تهراندانشگاه علوم پزشکی 

   اکبر هدایتی زاده عمران دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   ساره صفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   علی اکبر فضا لی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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حوزه موضوعی شیمی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  محمود نصراله زاده دانشگاه قم  

   علی مرسلی دانشگاه تربیت مدرس

   هادی بیت اللهی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

   مجید ممهد هروی  دانشگاه الزهرا )س(

   بهروز ملکی دانشگاه مازندران

   مجتبی شمسی پور دانشگاه رازی

   وحید وعن پور سرقین دانشگاه خوارزمی

   علی اصغر انصافی  دانشگاه صنعتی اصفهان

   آرش اسفرم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

   شادپور ملک پور دانشگاه صنعتی اصفهان

   ملکی علی دانشگاه علم و صنعت ایران

   علی احمدی پیغان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

   حجت ویسی دانشگاه پیام نور سنقر )کرمانشاه(

   افخمی عباس دانشگاه بوعلی سینا

   محمد حسن زاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   یداهلل یمینی دانشگاه تربیت مدرس

   محمدعلی زلفی گل دانشگاه بوعلی سینا

   علیرضا بدیعی دانشگاه تهران

   بهزاد رضایی دانشگاه صنعتی اصفهان

   قاسم بهلکه دانشگاه گلستان

   پرویز نوروزی دانشگاه تهران

 دانشگاه مراغه  صادق رستم نیا  دانشگاه علم و صنعت ایران

  سمیه تاجیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

   مجید منتظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   مهدی بقایری دانشگاه حکیم سبزواری

   علی رمضانی دانشگاه زنجان

   محمد حسن انتظاری دانشگاه فردوسی مشهد

   اشعری آستانینگار  دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

   شاکر حاجتی پژوهشگاه مواد و انرژی

   محمد مهدوی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مهدی اسرافیلی دیزجی دانشگاه مراغه


دانشگاه 

اصفهان
Edith COWAN UNIVERSITY امیر رزمجو ههارمحالی 

 دانشگاه کردستان   عبداهلل سلیمی 

   آرش قربانی هقامارانی دانشگاه بوعلی سینا

   حسین روغنی ممقانی دانشگاه صنعتی سهند

   حسن باقری دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل )عج(

   قدسی محمدی زیارانی دانشگاه الزهرا )س(

   احمد رحیم پور دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
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تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

   سید سیاوش مدا نی دانشگاه رازی

   محمد علی عاهر دانشگاه شهید باهنر کرمان

   مهدی خوبی شورکا ی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مهدی سالمی کلجاهی دانشگاه صنعتی سهند

   میرفضل اهلل موسوی کوزه کنان دانشگاه تربیت مدرس

   عیبه مدرکیان دانشگاه بوعلی سینا

   اسماعیل وصالی شربیانی دانشگاه پیام نور زنجان 

   میرعلی فرج زاده دانشگاه تبریز

   ضرغام باقری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر

   محمد مهدی نجف پور دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

   سعید امامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   خیبر دشتیان دانشگاه یاسوج

   مصطفی محمدپور امینی دانشگاه شهید بهشتی

   محسن جهانشاهی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

   احمدرضا موسوی زارع دانشگاه صنعتی همدان

   فرهاد شیرینی دانشگاه گیالن

   شهرام تنگستانی نژاد دانشگاه اصفهان

   مجید مقدم دانشگاه اصفهان

   ولی اله میرخانی دانشگاه اصفهان

   بابک کریمی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

   علی دانشفر دانشگاه ایالم

   علیرضا گودرزی دانشگاه گلستان

   اکرم حسینیان سراجه لو دانشگاه تهران

   صبا همتی دانشگاه پیام نور تهران

   هادی امیری رودباری دانشگاه اصفهان

   محمدیاسر معصومی دانشگاه اراک

   ایرج محمدپوربلترک دانشگاه اصفهان

   شهرام صیدی خواجه نصیرالدین عوسیدانشگاه صنعتی 

   عبدالکریم زارع دانشگاه پیام نور بوشهر

 

 حوزه موضوعی داروشناسی و سم شناسی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  محمد عبداللهی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

   بهزاد برادران پزشکی تبریزدانشگاه علوم 

   مسعود سلیمانی دانشگاه تربیت مدرس

   حسین حسین زاده  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   امیر اوان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   مجید غیور مبرهن دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   فرزا یمحمد حسین  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   فاعمه اعیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   رسوخ دیناروند دانشگاه علوم پزشکی تهران

   محمود رضا جعفری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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 ـ 56ـ 

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

   یون  پناهی دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل )عج(

   احد مختارزاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   سوده غفوری فرد  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   فرهاد جدیدی نیارق دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   مهدی شریفی راد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   مهرداد ایرانشاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   بهاره صالحی دانشگاه علوم پزشکی بم



دانشگاه علوم 

پزشکی 

مازندران

National Institutes of Health سید مجتبی سیدموسوی 


دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
Nova Southeastern University یداله امیدی 

  میالد اشرفی زاده Sabanci University دانشگاه تبریز

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز   ژاله برار

   مونا علی بلندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  John Hopkins University سارا شیخ بهایی 


Jena 

University 
Hospital 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  محمد عاهری

   رامین رضایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   سعید سمرقندیان پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابوردانشگاه علوم 

   محمدحسین بسکابادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   محسن امینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   غالمرضا کریمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   روجا رحیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   سولماز ملکی دیزج دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   فرزاد کبارفرد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   هادی ولیزاده ایلخچی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   علی نخودهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

   امیدرضا فیروزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

   بهاره صالحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   مهرداد روغنی دانشگاه شاهد

   بی بی مرجان رضوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   عاهره فرخنده دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

   فرزین هادی زاده دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   افشین زرقی پزشکی شهید بهشتیدانشگاه علوم 

   جالخ پوراحمد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   محمد شریف زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مهرداد حمیدی  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

   حسین خلیلی افوسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  University of Alberta افسانه لواسانی فر 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  مریم بعیری

   سهیال هنری خضربیگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   صغری مهری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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 ـ 57ـ 

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

   علی روحبخش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   توراندخت بلوچ نژاد مجرد دانشگاه علوم پزشکی ایران

   سارا مصطفی لو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

   رودابه بهرام سلطانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   محسن ایمن شهیدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

   صمد نژاد ابراهیمی دانشگاه شهید بهشتی

   شکوفه نیک فر تهراندانشگاه علوم پزشکی 

   سیمین دشتی خویدکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


دانشگاه علوم 

پزشکی تهران
University of Innsbruck فروه ظهیر جوزدانی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران   سودابه سعیدنیا

 

 حوزه موضوعی علوم کشاورزی

تعداد کل استنادات دوموابستگی  وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  محمد اصغری جعفرآبادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

   پروین میرمیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   مسعود رضایی دانشگاه تربیت مدرس

   علی احسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  Swiss Federal Institute of Aquatic Science & 
Technology (EAWAG) 

 کریم عباسپور


دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی تهران  لیال آزادبخت

  زهرا امام جمعه دانشگاه تهران 

   محمد بهبهانی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

   قنبرزادهبابک  دانشگاه تبریز

   سید محمدعلی رضوی دانشگاه فردوسی مشهد

   هدایت حسینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سید امیرمحمد مرتضویان 

 فارسانی


   فرامرز خدا یان هگنی دانشگاه تهران

   الهام اسدپور منابع عبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاورزی و 

   دانشگاه تهران
سید محمدعلی ابراهیم زاده 

 موسوی


  Norwegian University of Science & 
Technology 

 اشکان مددلو

  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران  مژگان زندی

  RMIT University عسگر فرحناکی 

  دانشگاه ارومیه  هادی الماسی

   آرش کوهکی دانشگاه فردوسی مشهد

  University of Minnesota شاهین روحی نژاد 

 دانشگاه تهران Technical University of Berlin سید محمد تقی غریب زاهدی 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   عبدالرضا محمدی زندیه

   محبت محبی دانشگاه فردوسی مشهد
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 ـ 58ـ 

تعداد کل استنادات دوموابستگی  وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

   سید هادی رضوی دانشگاه تهران

   شم  اهلل ایوبی دانشگاه صنعتی اصفهان



دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

بهشتی

Technical University of Denmark محمد امین محمدی فر 

 دانشگاه تربیت مدرس   حسینی سید فخر الدین

   عبداهلل قاسمی پیربلوعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدس

   میالد فتحی دانشگاه صنعتی اصفهان

   مرتضی سلیمانی اقدم دانشگاه بین المللی امام خمینی

   مهرداد نیاکوثری دانشگاه شیراز

   سعید مینایی دانشگاه تربیت مدرس

   سید علی مرتضوی دانشگاه فردوسی مشهد

   مرتضی ایزدی دانشگاه علوم پزشکی بقیة اهلل )عج(

 دانشگاه شیراز National Pingtung University of Science and 
Technology 

 محسن گواهیان

 دانشگاه ارومیه   حسین تاجیک

   محمدهاشم حسینیسید  دانشگاه شیراز

   سید محمد باقر هاشمی دانشگاه فسا

   علیرضا سپاسخواه دانشگاه شیراز

   علی نصیرپور دانشگاه صنعتی اصفهان

   سید امیرحسین گلی دانشگاه صنعتی اصفهان

   محسن برزگر دانشگاه تربیت مدرس

   محمد شاهدی اصفهاندانشگاه صنعتی 

   مهران مرادی دانشگاه ارومیه

   رضا فرهوش دانشگاه فردوسی مشهد

  RMIT University مهسا مجذوبی 

  دانشگاه صنعتی اصفهان  محمد رضا مصدقی

   مرتضی عاهری دانشگاه بین المللی امام خمینی

   محمد تقی گلمکانی دانشگاه شیراز

   مهدی رحیم ملک دانشگاه صنعتی اصفهان

   فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد

   یاسر شهبازی دانشگاه رازی

   سید هادی پیغمبردوست دانشگاه تبریز

   مریم سالمی دانشگاه تهران

   صالحیفخرالدین  دانشگاه بوعلی سینا

   مهدی نیکو دانشگاه ارومیه

  North Carolina Agricultural and Technical 
State University 

 رضا عاهرغرابی
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 ـ 59ـ 

 حوزه موضوعی ریاضیات

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  امین جاجرمی دانشگاه بجنورد  

 باهچه شهیر  بهزاد قنبری دانشگاه صنعتی کرمانشاه

  مصطفی عباس زاده دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

   حسین جعفری دانشگاه مازندران

   محمد حسین حیدری  دانشگاه صنعتی شیراز

  University of Calgary حمید رضا نمازی 

  دانشگاه الزهرا )س(  یداله اردوخانی

   فضل اهلل سلیمانی دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

   پیمان سلیمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

   سینا اعتماد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

   اکبر محبی دانشگاه کاشان

   هاشمی گلپایگانی سیدمحمدرضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر

   وحید پروانه  دانشگاه آزاد اسالمی واحد گیالن غرب )کرمانشاه(

   جماخ رضایی روشن دانشگاه آزاد اسالمی واحد قا مشهر

   مسعود حجاریان دانشگاه شهید بهشتی

   محمد صاخ مصلحیان دانشگاه فردوسی مشهد

   عمران توحیدی دانشگاه کوثر

   اسمعیل بابلیان دانشگاه خوارزمی

   مجید اسحاقی گردجی دانشگاه سمنان

   شاپور حیدرخانی دانشگاه رازی

   اسداهلل آقاجانی دانشگاه علم و صنعت ایران

   بهروز پارسا مقدم دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان

   محمد اسماعیل سامعی دانشگاه بوعلی سینا

   رضا سعادتی دانشگاه علم و صنعت ایران

   رضوان صالحی دانشگاه تربیت مدرس

   آصف موسی لو دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

 حوزه موضوعی علوم کامپیوتر

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی خانوادگینام و نام  ردیف

  نیما جعفری نویمی پور دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز  

   مهدی حسین زاده دانشگاه علوم پزشکی ایران

   محمد علی مداح علی دانشگاه صنعتی شریف

 Duy Tan University مهدی حسنی پناه دانشگاه کاشان 

   جالخ شیری دانشگاه تبریز

  University of Surrey محمد شجاع فر 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران  امیرمسعود رحمانی

  University of Guelph علی دهقان تنها 

  دانشگاه علم و فرهنگ  علی سعداله

   حسین نظام آبادی پور دانشگاه شهید باهنر کرمان

  اردشیر بحرینی نژاد Universiti Teknologi Brunei دانشگاه تربیت مدرس
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 ـ 60ـ 

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی خانوادگینام و نام  ردیف


دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 قزوین
دانشگاه صنعتی امیرکبیر  محمدرضا میبدی

  Ecole Centrale Marseille محمد علی خلیقی 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  حافظ الکتباشکان 

   توفیق اله ویرنلو دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

   هادی اسکندر دانشگاه سمنان

  University of Ontario شهریار رهنمایان 

  دانشگاه خوارزمی  محمد سبزی نژاد فراش

   مصطفی قبا ی آرانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم

   بهرام فرهادی نیا دانشگاه صنعتی قوهان


دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مشهد
Monash University عادخ نجاران عوسی 

  علیرضا سوری     

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه  محمد مصدری

   علی غفاری تبریزدانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

 حوزه موضوعی علوم اجتماعی، کلیات

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  University of Michigan شروین عصاری  

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  آرش رشیدیان

  Morgan State University فرین کمانگر 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  سیدرضا مجدزاده

  Purdue University علی بهنود 

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  فرید نجفی

  World Health Organization احمدرضا حسین پور 

  Sulatan Qaboos University بهناز صبوری 

  Aalborg University جماخ جوکار ارسنجانی 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  مسعود محمدی

   رستم جاللی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   بهنام خالدی پاوه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  University of Wolverhampton کیوان کوشا 

  University of Northampton امین حسینیان فر 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر Mississippi State University  علیرضا ارماگون 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز   زهره زاهدی

  George Washington University مهدی باغبان زاده 

 

 حوزه موضوعی زیست شناسی و زیست شیمی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  ابوالفضل اکبر زاده دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

 دانشگاه علم و فرهنگ  حسین بهاروند جهاد دانشگاهی

  سودابه داوران دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
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 ـ 61ـ 

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

   بهمن یوسفی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

   علی اکبر صبوری  دانشگاه تهران

   یون  قاسمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

   حسن نمازی دانشگاه تبریز

   جمشید خان همنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  محمد جواد حاجی پور دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  فا زه شکری دانشگاهیجهاد  

   علی اکبر آشکاران دانشگاه مازندران

  University of Waikato آیدین برنجیان 



 حوزه موضوعی محیط زیست بوم شناسی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار Barcelona Institute for Global Health پیام دادوند  

 دانشگاه کردستان   عطااله شیرزادی

   مسعود یونسیان دانشگاه علوم پزشکی تهران

   مهدی احمدی مقدم دانشگاه علوم پزشکی اهواز

   فرید مر دانشگاه شیراز

  University of Copenhagen  )امینیحسن )هیرش 

  دانشگاه شیراز  بهنام کشاورزی

   غالمرضا گودرزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

   کاظم ندافی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   احسان عیشی رضایی دانشگاه فردوسی مشهد

   محمدصادق حسنوند دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
و آموزش کشاورزی و منابع عبیعی  مرکز تحقیقات

 استان آذربایجان غربی
 بهرام هوبین

 

 حوزه موضوعی علوم گیاهی و جانوری

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

    حمید بدلی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   سید حسین حسینی فر عبیعی گرگاندانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

  Leibniz institute of plant genetics and 
crop plant research 

 محمدرضا حاجی رضایی

  دانشگاه تربیت مدرس  یعقوب فتحی پور

   مسلم پاپی زاده انستیتو پاستور ایران

   علی اصغر عالبی کهدو ی دانشگاه تربیت مدرس

   جعفر عبداله زاده دانشگاه کردستان

   نجمه شیخ زاده دانشگاه تبریز
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 ـ 62ـ 

 حوزه موضوعی علم مواد

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

   1 مهدی شاهدی اصل دانشگاه محقق اردبیلی

  2 عبدالرضا سیم هی  دانشگاه صنعتی شریف 

  3 عباس زارعی هنزکی دانشگاه تهران

  4 حامد میرزاده )سلطان پور( دانشگاه تهران

  5 حمیدرضا بخششی راد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

  6 امیرحسین کوکبی دانشگاه صنعتی شریف

 

 حوزه موضوعی ایمنی شناسی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  دانشگاه علوم پزشکی تهران اصغر آقا محمدی 

   حسن ابوالحسنی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   غالمرضا عزیزی دانشگاه علوم پزشکی البرز

  Stanford University فرشاد فرشیدفر 

  University of Southern California امید اکبری 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  رضا یزدانی

 

 

 حوزه موضوعی میان رشته ای

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

 
دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

Universitair Medisch Centrum 
Groningen 

علیزادهبهروز  

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فرزاد حدا ق 

 دانشگاه تهران King's College London غالمرضا بیدخوری 

  دانشگاه صنعتی شریف سید ابوالحسن واعظی 

  دانشگاه فردوسی مشهد کماخ ناصری 


دانشگاه علوم پزشکی 

تهران
مشهددانشگاه فردوسی  محمد فرزام 

 

 حوزه موضوعی علم اعصاب و روان

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

    فاخر رحیم دانشگاه علوم پزشکی اهواز

   محمدرضا زرین دست دانشگاه علوم پزشکی تهران

   اسدی پویاعلی اکبر  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

   عباس حق پرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  University of Tuebingen علیرضا قره باغی 
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 حوزه موضوعی میکروب شناسی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

    مهدی محبعلی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   محمدعلی آموزگار دانشگاه تهران

   حسن وعن دوست دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 حوزه موضوعی فیزیک

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

 حسام الدین ارفعی  دانشگاه صنعتی شریف پژوهشگاه دانش های بنیادی  

 

 زمین شناسی حوزه موضوعی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

 
دانشگاه صنعتی خواجه 

 نصیرالدین عوسی
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf پدرام قمیصی  

 

 حوزه موضوعی زیست شناسی مولکولی و ژنتیک

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیة اهلل )عج(؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران
University of Manitoba سعید قوامی  

 

حوزه موضوعی روانپزشکی روانشناسی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  دانشگاه علوم پزشکی تهران شاهین آخوند زاده  

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز ویدا ایمانی 




حوزه موضوعی اقتصاد و تجارت

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  Universidad Catolica del Norte سرفراز هاشم خانی زلفانی  


حوزه موضوعی علم فضایی

تعداد کل استنادات وابستگی دوم وابستگی اصلی نام و نام خانوادگی ردیف

  مرضیه فرهنگ دانشگاه شهید بهشتی  







