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 علم سنجی چیست؟

دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه  Scientometricsعلم سنجی     

رونداد ب سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمیت و کیفیت مرهای کمی می پردازد. شاخص های علدر قالب متغی ها و کشورها

 می تواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقاء اعضای هیات علمی قرار گیرد. علمی پژوهشگران است که

و ارجاعات  )رفرنس ها(انتشارات علمی، مراجع لفان، شامل مؤ کار علم سنجی بر بررسی چهار متغیر اساسی اساس    

است.شاخص های استنادی به دلیل توجه به کیفیت تولیدات علمی و کارآمدی باالی آن در تحلیل های استنادی،  )استنادات(

انه این گشاخص های علم سنجی هستند. علم سنجی بر آن است که با استفاده از بررسی جدا ناز رایج ترین و معتبرتری

 را نمایان سازد . خصایص علم و پژوهش علمی ، ی از آن هامتغیرها یا ترکیب مناسب

یکی از مهمترین اهداف این علم، بنا نهادن نظام هایی از شاخص های توصیف کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمی    

مداوم و منظم چنین شاخص هایی می تواند عنصری مفید و کارآمد برای مدیریت تحقیق و سیاستگذاری و  است. انتشار

 لوم باشد .امکانات در ع چگونگی تخصیص بودجه و

 سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی ایران

درس آبه   ISID) ( –Iranian Scientometric Information Databaseسامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی    

https://isid.research.ac.ir  سنجی اعضای هیات  مهای عل صو نمایش به روز شاخ با هدف استخراج 1394در سال

هماهنگی اطالعات وانتشارات علمی معاونت تحقیقات و فن  علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و

 آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طراحی، پیاده سازی و اجرا شده است.

اطالعات عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شامل نام و نام خانوادگی،   ISIDدر سامانه    

م سنجی سط کارشناسان علقاتی محل خدمت، رتبه علمی، رشته و آخرین مقطع تحصیلی تومرکز تحقی دانشگاه، دانشکده و

 دانشگاه های علوم پزشکی درج شده است. تحقیقات و فن آوری معاونت 

 روش جمع آوری و ارائه اطالعات سامانه

 پس از تکمیل پروفایل و درج کدScopus تباط برقرار کرده و سابقه ، سامانه به طور خودکار با این پایگاه اطالعاتی ار

و   G-Index ، h-Indexدریافت و آن ها را بصورت شاخص های علم سنجی از جمله مقاالت و استنادات فرد را

 ..ارائه می دهد.

 سایر اطالعات هر عضو هیات علمی در این سامانه مانند عکس، آدرس صفحه اختصاصی فرد درORCID ،Research 

ID ،Google Scholar ،ResearchGate  وCV  در صورت ورود اطالعات با کلیک بر روی نام عضو هیات ..  و

 علمی نمایش داده می شود.

https://isid.research.ac.ir/
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  از آنجا که پروفایل افراد براساس شماره ملی آن ها در این سامانه ایجاد می شود، هر عضو هیات علمی تنها می تواند

 پروفایل علم سنجی باشد. در یک دانشگاه دارای

  روز یکبار به روز رسانی می شود. البته براساس مقدار  21در سامانه، به طور خودکار حداقل هر اطالعات هر فرد

 روز متغیر است. 21تا  1بین  فرد این عدد  h-Indexشاخص

 ،سنجی که مبتنی بر استناد ) مهای علص شاخ در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی(Citation محاسبه  هستند

  شود. و ارائه می

  شیوه چیدمان نتایج در سامانهISID   به صورت پیش فرض بر اساس شاخصh-Index   افراد در پایگاهscopus 

 است.

  مبنای محاسبه شاخص های علم سنجی در سامانهISID   جدیدترین داده های استخراج شده از بانک اطالعاتی

Scopus  .است 

 اطالعاتی از آنجا که بانکPubMed بانک اطالعات استنادی نیست و امکان محاسبه و ارائه استناد ،(Citation)   را

 مبنای استخراج این سامانه قرار گیرد. تواند یندارد، نم

 علت انتخاب بانک اطالعاتیScopus  در مقایسه باISI web of science  تر مجالت  هدر این سامانه، پوشش گسترد

در گستره موضوعی علوم پزشکی، کشور ایران و زبان فارسی است که مجالت و مقاالت   Scopusاطالعاتی در بانک

 در برمی گیرد. ISIبیشتری را در مقایسه با

 ستجو در سامانهج
 

  می توانید با قرار دادن موس بر روی استان مورد نظر در نقشه سامانه علم سنجی لیست تمامی دانشگاه های علوم

عالوه بر آن، جستجوی افراد بر  استان را مشاهده و دانشگاه مورد نظر را انتخاب نمایید. ت پوشش آنپزشکی تح

 ر می باشد.اساس نام و نام خانوادگی نیز امکان پذی

  ،در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی امکان فیلتر کردن اطالعات بر اساس عنوان دانشگاه، مرکز تحقیقات

 رشته و مقطع تحصیلی وجود دارد.

  در صورت تمایل با کلیک بر روی فلش های آبی رنگ باالی سر ستون ها، می توانید ترتیب قرار گرفتن افراد در

میانگین مجموع استنادات به )خانوادگی، مقاالت، استنادات و استناد به ازای مقاله  سامانه را براساس نام و نام

 تغییردهید. (مجموع مقاالت

  ت فهرس،خالصه عملکرد از جمله  با کلیک بر روی نام هر یک ازاعضاء، می توانید سایر اطالعات فردی و پژوهشی

 ا مشاهده نمایید.ر .. و و روند مقاالت

مقاله و  708ر حال حاضر و براساس کل شاخصه های ذکر شده، دکتر رضا ملک زاده از دانشگاه علوم پزشکی تهران با  د

 رتبه اول اساتید دانشگاه های علوم پزشکی را به خود اختصاص داده است. H-index  98استناد و  ۸۷9۵4
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 ESI(Essentialپایگاه( پژوهشگران یک درصد برتر جهان هستندافرادی که در کنار نام خود، عالمت جام را دارند، جزء     

Science indicators االت پراستناد و مق وری علرم وراساس شاخص های ضرهر ساله، بTop Paper ها، پژوهشگران را

  د.انید از این گزینه استفاده نماییی می کند. برای مشاهده دانشمندان پراستناد و برتر ایرانی می تورتبه بند

 تند.    عضو هیأت علمی ایران، جزء این یک درصد برتر جهان هس 97ر در حال حاض
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 بازخورد
و درخواست می توانند از طریق  اطالعات و یا طرح سوال اعضای محترم هیات علمی در صورت مشاهده هر گونه مغایرت     

درخواست خود را ارسال نمایند و یا با برقراری  صفحه اختصاصی هر فرد قابل مشاهده است اقدام و  بازخورد که در فرم ارسال

 و پیگیری نمایند. علم سنجی دانشگاه مربوطه درخواست اصالح اطالعات خود را مطرح تماس با کارشناسان

 

 ورود به سامانه 

 ورود به پروفایل خود در سامانه ، لطفا به ترتیبجهت 
 زیر اقدام فرمایید:

 کلیک روی گزینه ورود به سامانه در صفحه خانگی.1

 در صفحه بعد کلیک روی گزینه ورود اعضای هیات.2

 علمی

 از آنجا که فرد جهت وارد شدن به پروفایل خود برای.3

نخستین بار، رمز عبور ندارد، با کلیک بر روی 

و وارد کردن کد  "دریافت/ فراموشی کلمه عبور"گزینه

ملی وکد بصری نشان داده شده در صفحه بعدی، رمز 

 از طریق پیامک برای وی ارسال می گردد. موقت

بعد با استفاده از کد ملی و رمز موقت وارد  در مرحله .4

خود شده و نسبت به تعریف رمز دائم می توان  پروفایل

ر ارسال رمز موقت از طریق پیامک، نمود. عالوه ب اقدام

تعریف رمز دائم، از طریق ایمیل ثبت شده در  لینک

 نیز ارسال می شود. سامانه
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 شاخص های علم سنجی ارائه شده اعضای هیات علمی در صفحه خانگی سامانه

  تعداد مقاالت نمایه شده هر عضو هیات علمی در بانک اطالعاتیScopus 

  تعداد کل استنادات دریافت شده این مقاالت در بانک اطالعاتیScopus  

 میانگین استناد به ازای هر مقاله 

 h-Index   

  شاخصh-Index  بدون خوداستنادی 

  شاخصh-Index   بدون خوداستنادی نویسندگان 

  و شاخص های دیگر مانندg-Index   که براساس بانک اطالعاتیScopus  .می باشد 

 

 اطالعات موجود در پروفایل عضو هیات علمی

با کلیک بر روی نام عضو هیات علمی به پروفایل وی در سامانه علم سنجی هدایت می شویم.در این صفحه اطالعات 

 ذیل ارائه شده است:

 خالصه عملکردScopus  

 خالصه عملکرد طرح های پزوهشی مصوب 

 های پژوهشی هزمین 

   ت روند مقاالScopus 

  قاالتروند م  Web of Science (ISI) 

 ت روند مقاالGoogle Scholar 

 روند مقاالتPubMed  

 روند طرح های پزوهشی مصوب 

 فهرست مقاالت 

 فهرست طرح ها و پایان نامه های مصوب 

 همکاری بین المللی مقاالتScopus  

 ( همکاری بین المللی مقاالتWeb of Science (ISI 

 نویسندگان همکار مقاالتScopus  

 

 

  

 180با   علی رشیدی پورهای ذکر شده، دکتر  در حال حاضر و براساس کل شاخصدر دانشگاه علوم پزشکی سمنان     

 رتبه اول اساتید را به خود اختصاص داده است. H-index   42استناد و  ۲434و  scopusمقاله 
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  Scopusخالصه عملکرد 
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 مصوب های پژوهشیخالصه عملکرد طرح
 این بخش از سامانه جامع طرح های تحقیقاتی گرفته می شود و در حال تکمیل است.اطالعات 

 

 

 ت روند مقاال
  نمایش داده می شود. googlescholarو  scopus  ،pubmed ،web of scienceدر  تروند مقاال
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 زمینه های پژوهشی و واژگان پرکاربرد 
داده شده  استخراج و برای آن ها وزن اختصاص  WOS (ISI)و  Scopusعضو از کلیدواژه های ذکر شده در تمامی مقاالت    

زرگتری ب ت پژوهشی فرد است.بنابراین کلمات/ عباراتی که سایزالفراوانی آن کلمات/عبارات در مقااست.سایز کلمات بیانگر 

 رفته اند و معنی خاصی ندارند. کار دارند تعداد بار بیشتری ذکرشده اند و وزن بیشتری دارند.رنگ ها برای تمایز کلیدواژه ها به

 روند طرح های پزوهشی مصوب
 حال تکمیل است.ن سامانه درآاطالعات این بخش از سامانه جامع طرح های تحقیقاتی گرفته می شود و در 
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 فهرست مقاالت 

، pubmed در نمایه شده  دارای مقاله ،صورتی که فرد ارائه شده است. در  scopusفهرست مقاالت در  بخشدر این       

web of science  و googlescholar  ن پایگاه ها آباشد مقاالت وی در ته خر پروفایل اختصاصی داشآدر دو مورد بوده و

 نمایش داده می شود.

  بخشی از چکیده و لینک به پایگاه نمایه کننده و ناشر ارائه کلیک بر عنوان مقاله صفحه مشخصات مقاله از جمله با

 می شود.

  ده صفحه پروفایل وی در سامانه علم سنجی باز می گردد.نویسن ک بر روی هرکلیبا 

  ورنالژکلیلک بر روی عنوان با ، IF   و sitescore در سامانه منبع یاب هدایت می شوید. نبعم به صفحه مشخصات 

  ارائه شده است.نیز در دو ستون انتهایی نشر مقاله و نیز تعداد ارجاعات به مقاله سال 

  تغییر داد.نتایج را به ترتیب تعداد ارجاعات چیدمان توان می 
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 مصوب یاطرح ها و پایان نامه ه فهرست

 است.ن سامانه آدر اطالعات این بخش از سامانه جامع طرح های تحقیقاتی گرفته می شود و در حال تکمیل     

 ن از جلمه کد اخالق و چکیده ارائه می گردد.آکلیک بر روی عنوان طرح مشخصات با 

 اتمه و وضعیت طرح در سایر ستون ها ارائه شده است.و ختاریخ تصویب  ،مکان اجرا مربوط بهاطالعات 

 

 

  همکاری بین المللی مقاالت

 
 در این قسمت نمایش داده می شود. web of scienceو   scopusدر دو پایگاه استنادی  همکاری بین المللی مقاالت     

  استبه صورت نقشه قابل مشاهده  جغرافیاییتوزع. 

  ساله اخیر ارائه شده است 20در نیز به صورت نمودار در طول زمان درصد و تعداد مقاالت بین المللی 

  گستره جغرافیایی هر اندازه فراوانی وابستگی سازمانی بین المللی نویسندگان در مقاالت پژوهشی فرد در قسمت

 . بیشتر باشد طیف رنگ بیشتر خواهد بود
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ن المللي مقاالت   Scopus همکاري بي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ISI) همکاری بین المللی مقاالت

 

 

 

 



 

12 

 شبکه نویسندگان همکار

سنجی است و نشان دهنده شبکه همکاری در انتهای صفحه پروفایل هر فرد در سامانه علم شبکه نویسندگان همکار

 نویسندگی مشترک مقاالت اسکوپوس است. 

د.الزم کردر سمت وی گسترش داد و یا جابجا توان با کلیک برروی عکس یا نام هر فرد، شبکه راضمن مشاهده شبکه، می

ملی و یا کلی نویسنده همکار، به صورت درون دانشگاهی،  ۵۰مشاهده افراد تا به ذکر است در این شبکه همکاری، امکان 

 .وجود دارد

 همکار گراف بارگذاری کلیک:

 مکاره پروفایل کردن باز :کلید کنترل + کلیک
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 نکات مهم

 scopusافراد در پایگاه   h-Indexبه صورت پیش فرض بر اساس شاخص   ISIDشیوه چیدمان نتایج در سامانه  •

 .است

شود. البته براساس مقدار روز یکبار به روز رسانی می ۲۱اطالعات هر فرد در سامانه، به طور خودکار حداقل هر  •

 .روز متغیر است ۲۱تا  ۱فرد این عدد بین  h-Index شاخص

و  K نیروی انسانی، ضریبدر حال حاضر، پوشش این سامانه مربوط به اعضای هیات علمی رسمی، آزمایشی، طرح  •

تعهدات تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و شامل پژوهشگران غیرهیات علمی 

 .شودنمی

از آنجا که پروفایل افراد براساس شماره ملی آن ها در این سامانه ایجاد می شود، هر عضو هیات علمی تنها می تواند  •

 پروفایل علم سنجی باشد. در یک دانشگاه دارای

• Scopus   شاملCitescore ،SNIP ،SJR   چهارگانه هر مجله می باشدو چارک های . 

 . داده می شودنمایش   IF ،Citescore ،SNIP ،SJRتوزیع مقاالت در چارک ها براساس شاخص های  •

• Index-i10   بار یا بیشتر مورد ارجاع قرار گرفته اند ۱۰به تعداد مقاالتی دارد که اشاره . 

 مجموعهاز سرویس ها و خدمات   ESI(Essential Science indicators) پژوهشگران یک درصد برتر : پایگاه •

WOS  و  ساله، براساس شاخص های ضروری علم و مقاالت پراستنادهرTop Paper ها، پژوهشگران را رتبه بندی

 می کند.

 است.  Hشاخص معموال بزرگتر یا مساوی  Gشاخص   •

 اطالعات طرح های پزوهشی مصوب از سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی دریافت می شود. •

تر مجالت  در این سامانه، پوشش گسترده  ISI web of scienceدر مقایسه با  Scopusعلت انتخاب بانک اطالعاتی •

در گستره موضوعی علوم پزشکی، کشور ایران و زبان فارسی است که مجالت و مقاالت   Scopusاطالعاتی در بانک

 در برمی گیرد. ISIبیشتری را در مقایسه با
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