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 ...آنچه بررسی خواهیم کرد

 مفاهیم
تعریف مفهوم علم سنجی 

متغیرهای مؤثر در علم سنجی 

کاربردهای علم سنجی 

شاخص های علم سنجی؛ شاخص های مطرح و کاربردی تر 

آشنایی با شاخص های پرکاربرد 

پایگاه های ارائه دهندۀ شاخص های علم سنجی 

آشنایی با پروفایل های اختصاصی پژوهشگران 

لزوم تعریف پروفایل های اختصاصی پژوهشگران 

 

 

 

 

 ادامه 



 کار عملی

 پایگاه اطالعات استنادیScopus 
 ثبت نام و دسترسی راه دور •

 نحوۀ جست وجو•

 (Scopus)نحوۀ مشاهدۀ اطالعات افراد •

 (Scopus) بررسی اطالعات مقاالت•

 (Scimago) بررسی شاخص های مجالت •

 پایگاه اطالعات استنادیWeb of Sciences 
 ثبت نام و امکانات  •

 نحوۀ جست وجو•

 (Web of Sciences)نحوۀ مشاهدۀ اطالعات افراد •

 (Web of Sciences) بررسی اطالعات مقاالت•

 (JCR) بررسی ویژگی مجالت •

 
 ادامه 



 کار عملی

ایجاد پروفایل نویسندگان 

• Orcid 

• GoogleScholar 

• ResaercherID 

 

 

 

 

 



Scientometrics Definition 

Scientometrics is the study of measuring and 
analysing science, technology and innovation. 

 





Scientometrics variables 

 

 

 
Publications  

References Citations 

Author 



 مهمترین کاربردهای علم سنجی

افراد، علمی تولیدات کیفیت و کمیت مقایسۀ و ارزیابی گیری، اندازه 

 خاص زمانی دورۀ در کشورها و دانشگاهها سازمانها، گروهها،

علمی رشد روند استخراج 

پژوهشی گذاریهای سیاست 



Scientometrics Indicators 

Author Indicators 

Article Indicators 

Journal Indicators 



Scientometrics Data base 

  ؟؟؟

 
Scopus Web of Sciences Google Scholar 



“Scopus” 



www.scopus.com 



 Scopusهای  ویژگی

 :شامل که است استنادی و چکیده داده پایگاه بزرگترین اسکوپوس

 ؛(چکیده با همراه %70 حدود) رکورد میلیون 60 از بیش 

 جهان؛ سراسر در ناشر 5000 از بیش از عنوان21.500 از بیش 

 کنفرانس؛ مقاله 3000000 از بیش 

 مدالین؛ پایگاه ٪ 100 گیرنده بر در 

 مختلف؛ پژوهشهای تحلیل و تجزیه برای ابزاری 

H-Index نویسندگان؛ 



H-Index نویسندگان 

 کمی صورت به را دانشمندان علمی تأثیرگذاری و  وری بهره ایندکس-اچ

 قرار ارجاع مورد دفعات و افراد استناد پر مقاالت اساس بر .می دهد نمایش

   .می شود محاسبه دیگر، نویسندگان توسط مقاالت آن گرفتن

 .شد خواهد ذکر عملی صورت به ایندکس اچ مشاهده روش *



 انواع جستجو

مختلف فیلدهای در کلیدواژه جستجوی 

نویسنده نام طریق از جستجو 

سازمانی وابستگی طریق از جستجو 

پیشرفته جستجوی 

 (شد خواهد داده شرح عملی صورت به) 

 



Scopus   کلید واژه ها را به طور همزمان در پایگاههای
 .اطالعاتی مختلف، جستجو می کند

 

 view at publisher پیوند آنها از برخی در شده، یافت عناوین مشاهده از پس

 پایگاههای جزء نظر مورد پایگاه صورتیکه در آن، روی بر کلیک با که شود می دیده

 دریافت را مقاله کامل متن توانید می باشد، شما نظر مورد دانشگاه اشتراک مورد

 .نمایید



 یک نمونه اتصال به متن کامل  



 ناشر پایگاه در مقاله به دسترسی



 کار عملی؛
               
 Scopusپایگاه اطالعات استنادی               



“ORCID” 



http://orcid.org/ 

 



 کار عملی؛
               

 ORCIDپروفایل کاربران                         



“Web Of Science” 



webofknowledge.com 









 Web of Scienceهای  ویژگی

مقاالت استنادهای و منابع به دسترسی امکان 

استنادی نامۀ چکیده 

 

 



ساینس آو وب :پایگاه Web Of Science 

آمریکا- رویترز تامسون :محصول Thomson Rueters 

استنادی :پایگاه نوع 

کشاورزی و انسانی پزشکی، علوم، مهندسی، موضوعات ی کلیه :پوشش 

تاکنون میالدی ۱۸۶۴ :پوشش های سال 

کور ساینس آو وب پایگاه :ویژگی Web of Science™ Core 

Collection  شرایط بدلیل باشد می قبول مورد و معتبر بسیار 
 .دارد مجالت کردن ایندکس برای که استانداردهایی  و

کور مجموعه زیر پایگاه ۴ که دارد پایگاه ۲۲ :زیرمجموعه های پایگاه 
 مابقی و هستند  Web of Science™ Core Collection کالکشن

 .آن از مجزا

دارد استنادی پارامترهای و ها شاخص اعالم برای ابزار ۴ :ابزارها JCR, 

Incite ,ESI ,… 

افزار نرم: EndNote  پژوهشی های فعالیت مدیریت و دهی استناد ویژه 

 







  مجالت نمایۀ نوع شناسایی



 کار عملی؛
               

 Web of Scienceپایگاه اطالعات استنادی         



“Researcherid” 



http://www.researcherid.com / 

 



 کار عملی؛
               

 ResearcherIDپروفایل کاربران                 



“Googlescholar” 



https://scholar.google.com/ 

 



 کار عملی؛
               

 Google Scholarپروفایل                       



 .سوالی دارید بفرماییدلطفا اگر 



 با سپاس از حسن توجه شما عزیزان


