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:آنچه در این کارگاه ارائه می شود

:بخش تئوری
و شاخص های علم سنجی Affiliationتعریف •
در مدارک علمیAffiliationدالیل درج •
با شاخص های علم سنجیو ارتباط استنادیشیوه گروه بندی مدارک در پایگاه های •
درج وابستگی سازمانی در مقاالتشیوه •
اسکوپوسارائه گزارش تنوع افیلیشن در مقاالت •
رفع مشکل تنوع نام و افیلیشن با ایجاد پروفایل•
و سامانه های علم سنجی Scopusپروفایل ها و شاخص های علم سنجی در •
هاپروفایل بعد از ایجاد دالیل پراکندگی مقاالت •
ارزشیابی هاتاثیر وابستگی سازمانی اشتباه بر شاخص های علم سنجی در •

:عملی بخش 
جستجوی پروفایل ها در پایگاه اسکوپوس و سامانه های علم سنجی•
روش تجمیع مقاالت در پروفایل ها بدلیل  اشتباه  اسکوپوس  در نمایه کردن•



اهداف اصلی برگزاری کارگاه آموزشی

o کسب آگاهی بیشتر از ضرورت درج صحیحAffiliationدر مقاالت

oواستنادیهایپایگاهدرسنجیعلمهایشاخصآمارحذف/کاهشازپیشگیری
(Affiliationبامرتبط)هادانشگاهوعلمیهیاتسنجیعلمهایسامانه

o بط مرت)ها ارزشیابی امتیاز شاخص های علم سنجی در حذف  /کاهشپیشگیری از
(Affiliationبا 



وعلمیانتشاراتمقولهدودرکهمتغیرهایبه
هاستفادوبررسیموردعلمسنجشبرایاستنادها

دهنامیسنجیعلمهایشاخصبعنوانگیردمیقرار
.شوندمی

شاخص های علم سنجی



o       اساس ، بر مدرکتعداد کمی  :

oاستنادکیفی

oکیفی-کمیh-Index, H5-Index, G-index

های علم سنجیشاخص انواع 

 انتشارسال

 سردبیر و مقاله پژوهشی، مقاله مروری، نامه به :مدرکنوع...

 بین المللیهمکاری

 مسیولنویسنده اول و

شاخص ارزیابی مجله:, …   Impact Factor, Q1, Top 10%



Affiliationتعریف

بهنویسندهوابستگیمعنایبهسازمانیوابستگییاافیلیشن
نشانومی باشدخاصیسازمانیاعلمیمرکزدانشگاه،
یاعلمیمرکزسازمان،کدامطرفازمقالهکهمی دهد
.استشدهارسالمجلهبهدانشگاه



افیلیشن در مدارک علمیدالیل درج 

o تحقیقاعتماد به اثر و نتیجه

o مورد نظربازیابی مدارک نویسنده

o درخواستشناسایی نویسندگان جهت برقراری تماس و

o استنادیدر پایگاه های نویسندگان تجمیع مدارک /بندیگروه

همکاری علمی-

دریافت مقاله-

داوری مقاله-
...و 

...و 

بتوانند مولفینوچود دارد که استنادیدر نمایه های نوینسدگان آثار و مقاالت منتشر شده گروه بندی امکان تنها زمانی 

.شوندبه طور صحیح شناسایی 



در پایگاه های استنادیگروه بندی مدارک 

:گروه بندی مدارک در پایگاه های استنادی بر اساس 

نام نویسنده

اجزای وابستگی سازمانی:
؛موسسه/دانشگاه•
گروه آموزشی؛•
دانشکده؛•
تحقیقاتی؛مرکز •
.بیمارستان•



زمانیوابستگی ساونام نویسنده یک فرمت ثابت با وبا درج صحیح 
مقاالت در همه 

گروه بندی دقیق شکل می گیرد و
.شاخص های علم سنجی صحیح و واقعی استخراج می شود

گروه بندی مدارک و شاخص های علم سنجی



دریافت فایلمقاالتدر Affiliationدرج شیوه 

کی گیالنصحیح درج بخش ثابت وابستگی سازمانی نویسندگان دانشگاه علوم پزشترتیب

Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

اعضای هیات علمی پژوهشی وابسته به مراکز تحقیقاتی

… Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

وابسته به مراکز تحقیقاتی آموزشیاعضای هیات علمی 

Department of …, … Research Center, School of …, Guilan University of 

Medical Sciences, Rasht, Iran

و بیمارستانوابسته به مراکز تحقیقاتی آموزشی اعضای هیات علمی

Department of ..., ...Research Center, ...Hospital, School of ...,

Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran



ننوشتاری نام دانشگاه علوم پزشکی گیالگزارش تنوع 
نویسندگان مقاالت ( Affiliation)نوع نوشتاری نام دانشگاه در وابستگی سازمانی47



Affiliationتنوع نام دانشکده در گزارش 



Affiliationنام مرکز تحقیقاتی در گزارش تنوع 



Affiliationتنوع نام بیمارستان در گزارش 

بیمارستان بیمارستان



تجمیع مقاالت با ایجاد پروفایل

مقاالت بدلیلپراکندگی تنوع گروه بندی و 
ایگاه پدر نویسندهپروفایل ایجاد ، با در مقاالتنویسنده اشتباه نام درج -

.  برطرف می شودهای استنادی 

ر آدرس دبیمارستان دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، دانشکده و نام اشتباه درج -
،مقاالتدهی 

و بیمارستان نام دانشگاه، دانشکده، مرکز تحقیقاتیتنوع جدید بدلیل اتمام پروژه، اگر *
.شدبه پروفایل اضافه نخواهد در مقاالت نوشته شود آن مقاله 

در محدوده و Scopusپایگاه استنادی درتنوع گروه بندی و پراکندگی 
(IPWپروژه .)برطرف شده استزمانی تعیین شده 



نویسنده

دانشگاه

دانشکده

ی مرکز تحقیقات

بیمارستان

سنجیهای علم و شاخص پروفایل ها 
دانشگاه هاوعلمی سنجی هیات علم و سامانه های پایگاه های استنادی در  

نویسنده



و شاخص های علم سنجی جستجوی پروفایل نویسندگان
Scopusدر پایگاه 



ISIDپروفایل ها و شاخص های علم سنجی در 



ننویسندگاوابستگی سازمانی و 

دانشگاه؛نامدرجعدم-

سازمانی؛وابستگیتغییر-

بیمارستان/تحقیقاتیمرکز/دانشکده/آموزشیگروه/دانشگاه/نویسندهنامدرجدرتنوع-

(ایران،رشتدانشگاه،,بیمارستانتحقیقاتی،مرکزدانشکده،گروه،)افیلیشناجزایدرجدرتنوع-

(ایرانرشت،نشگاه،دا,بیمارستانتحقیقاتی،مرکزدانشکده،گروه،)افیلیشناجزاینوشتنترتیبدرتنوع-

.گرددمینویسندهاسکوپوسپروفایلبهمقالهنشدناضافهباعث

نویسندهاسکوپوسپروفایلبهمقالهنشدناضافه*



Scopus(1 )جستجوی سایر پروفایل ها در پایگاه 



Scopus(2 )ها در پایگاه جستجوی سایر پروفایل 



دانشگاه، دانشکده، مرکز تحقیقات، بیمارستان تنوع نوشتاری نام -
درج نام دانشگاه و عدم ( Rasht)نام شهردرج -
(تفکیک از طریق نام نویسنده)دانشکده ها برخینام تشابه -
اجزای افیلیشنترتیب نوشتن در اشتباهات -

IPWدر پروژه -تجمیع مقاالت در پروفایل های اسکوپوس

ر نظمربوطه در زیر جهت افزودن مقاله به پروفایل های موارد IPWدر پروژه 
: گرفته شده است



USIDپروفایل ها و شاخص های علم سنجی در 



؛Affiliatinدربیمارستان/تحقیقاتیمرکز/دانشکدهنامدرجعدمصورتدر-2

وشودنمیاضافهبیمارستان/تحقیقاتیمرکز/دانشکدهاسکوپوسپروفایلبهمقالهآن

بدلیل اتمام پروژه ایجاد پروفایل های موسسات در پایگاه اسکوپوس

؛Affiliatinدراهدانشگنامدرجعدمصورتدر-1

اضافهسندهنویوبیمارستانتحقیقاتی،مرکزدانشکده،،دانشگاهاسکوپوسپروفایلبهمقالهآن
درآنبروشودنمی

(1)وابستگی سازمانی و 



؛Affiliatinدربیمارستان/تحقیقاتیمرکز/دانشکده/دانشگاهنامجدیدتنوعدرجصورتدر-3

وشودنمیهاضافبیمارستان/تحقیقاتیمرکز/دانشکده/دانشگاهاسکوپوسپروفایلبهمقالهآن
بنابراین

(2)وابستگی سازمانی و 

بدلیل اتمام پروژه ایجاد پروفایل های موسسات در پایگاه اسکوپوس



دردانشگاهنامدرجعدمصورتدرAffiliatin؛
؛دانشگاهصحیحنامدرجعدم
دانشگاه؛نامنوشتاریتنوعدرج
؛سازمانیوابستگیثابتبخشنوشتنترتیبرعایتعدم

برایمقالهآن
واستنویسندهوبیمارستان،تحقیقاتیمرکز،دانشکده،دانشگاه

(1)تاثیر درج نادرست وابستگی سازمانی



(2)تاثیر درج نادرست وابستگی سازمانی

؛Affiliatinدر بیمارستان/تحقیقاتیمرکز /دانشکدهنامعدم درج صورت در 

واستبیمارستانتحقیقاتی،مرکز،دانشکدهبرایمقالهآن



در گزارش تاثیر درج نادرست وابستگی سازمانی



Cellular and molecular research center, faculty of medicine, 

Guilan university of medical sciences, Rasht, Iran

Department of Maxillofacial Radiology, Dental Sciences Research Center, Faculty of 

Dentistry, Guilan University of Medical Sciences, Saravan Road, End of Professor 

Samii Blvd., Rasht, 41941- 73774, Iran;

Faculty of Medicine, Gilan University of Medical Sciences, Gilan, Iran;

Guilan University of Medical Sciences, Gastrointestinal and Liver Diseases Research 

Center (GLDRC), Division of Gastroenterology and Hepatology, Rasht, Iran.

Department of Obstetrics & Gynecology, Reproductive Health Research Center,
Rasht, Iran.

نمونه های  افیلیشن نادرست



Author Profile Correction

Use the Author Feedback Wizard to request changes or updates to the information on the 
Scopus Author details page:

• Merge author profiles
• Set a preferred name for an author
• Update the affiliation of an author
• Add and remove documents published by an author
• Add and remove preprints published by an author
• Add and remove grants awarded to an author



How do I request corrections to a document?

 Open a web form.

 Under the contact reasons, select 'Document Correction'.

 Please ensure you include the title and number of the document, as well as 
details about the incorrect information and your requested corrections.

 Please also provide either a link to the correct document on the publisher's 
site, or attach a correct version of the article. 

 Click 'Continue'. Check the summary and click 'Send'.

 Note: Corrections can only be made if the changes match the content on the 
publisher's site.



 ازمانی در دستورالعمل درج وابستگی سضروری است ضمن رعایت درج افیلیشن مطابق با
. رج گردد، نام دانشکده، مراکز تحقیقاتی و بیمارستان ها همواره به شکل صحیح آن دمقاالت

وتنادیاسهایپایگاهدرسنجیعلمهایشاخصصحیحارایهباعثافیلیشنصحیحدرج
.گرددمیهادانشگاهوعلمیهیاتسنجیعلمهایسامانه

گروهالتمقاهمهدرسازمانیوابستگیونویسندهنامثابتفرمتیکباوصحیحدرجبا
.ودشمیاستخراجواقعیوصحیحسنجیعلمهایشاخصوگیردمیشکلدقیقبندی

گیردمیقرارعملمالکصحیحافیلیشنهاارزشیابیدرهمواره.
نوشته شود، اگر نام دانشگاه، دانشکده، مرکز تحقیقاتی و بیمارستان با تنوع جدید در مقاالت

ایل آن مقاله به پروفایل اضافه نخواهد شد و در آمار شاخص های علم سنجی از طریق پروف
.  محاسبه نمی شود Scopusو USIDمربوطه در سامانه 

جمع بندی




