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 : محصولی از•
 -Thomson Ruetersرٍیتزس تاهغَى  هَعغِ

ِ عاسی پذر» -گارفیلد یوجین تَعط  ،«اعتٌادی ًوای
ُ اًذاسی تا      .ؽذ عایٌظ آٍ ٍب پایگاُ ایجاد تِ هٌجز (SCI)ػلَم اعتٌادی ًوایِ را

  هالکیت کِ تَد   رٍیتزس تاهغَى ؽزکت ٍ  ISI هحقَالت اس "قثال اطالػاتی تاًک ایي
 .ؽذ فزٍختِ  Clarivate Analytics خقَفی ؽزکت تِ 2016 عال در  آى هؼٌَی

 
 :  ی پوششی حوزه •

 ...کلیِ ی هَضَػات هٌْذعی، ػلَم پشؽکی، اًغاًی ٍ کؾاٍرسی ٍ 
 
 1961 :زمانی پوشش•
 

 ٍ ػلوی تحقیقات تزای جْاى اعتٌادی ًوایِ هؼتثزتزیي اس  Web of Scienceپلتفزم
 دعتزعی تا هجالت جولِ اس ػلوی کیفیت تا هجالت ّشار 12 اس تیؼ ؽاهل ٍ اعت پضٍّؾی

  تا 1961 عال اس هقاالت تِ کزدُ اعتٌاد رفزًظ تیلیَى یک ٍ هقالِ رکَرد هیلیَى 69 ، آساد
   .اعت کٌَى

 
  

 

 Web of Science 11مؼرفی پایگاه استنادی 



 Web of Scienceاستنادی کاربرد پایگاه  موارد

 استفاده برای پیشینه تحقیق  جهت -1
 ...(تز اعاط هَضَع، ًَیغٌذُ ٍ )هقاالت /تاسیاتی یک ػٌَاى هقالِ -
 ًَیغٌذگاى/تاسیاتی هقاالت یک ًَیغٌذُ -
 تاسیاتی هقاالت یک هجلِ  -
،  ًَیغٌذگاىتِ تفکیک عال، )داًؾگاُ جْت اعتفادُ/ هَعغِ/تاسیاتی هقاالت یک هزکش -

 ...(هَضَع، ًَع هذرک، هٌثغ، ًَع هٌثغ، افیلیؾي ٍ 
 ٍ... 

 
 تحلیل استنادی  -2
 ...(ٍ h indexتؼذاد هقالِ، اعتٌاد، )ارسیاتی ؽاخـ ّای کوی ٍ کیفی ًَیغٌذُ   -
تؼذاد هقالِ، )داًؾگاُ/ هَعغِ/ارسیاتی ؽاخـ ّای ػلن عٌجی کوی ٍ کیفی یک هزکش   -

 ...(ٍ h indexاعتٌاد، 
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 شاخص َای علم سىجیاطالعاتی برای استخراج مىابع 

• Web of Science 

• Scopus 

• Google Scholar 

4 



 ...داوشگاٌ َا يمراکس تحقیقاتی ي  علم سىجی برای ارزیابی وًیسىذگان،شاخص َای 

• Document 

• H Index 

• Citation 

• International Collaborartion(IC) 

& 

• Q1 Articles 

• Journal Impact Factor(JIF) 
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طزیق اس اعت کِ  …ٍ ّا ، هزاکش افزاد، عاسهاى تؼذاد تَلیذات ػلوی 
الوللی در یک  ؽوارػ تؼذاد هذارک ػلوی در پایگاّْای هؼتثز تیي 

 .تاسُ سهاًی هؾخـ هَرد تزرعی قزار هی گیزد
 
 

 

 (Documents)شاخص تًلیذات علمی
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تؼٌَاى رفزًظ در عایز هذارک (Aهذرک )اعتفادُ اس یک هذرک •
 .توؼٌی اعتٌاد کزدى اعت(..,B,C,Dهذارک )
 

 تَعط هقاالت، عایز در تار 3 ًَیغٌذُ یک A ی هقالِ ٍقتی•
 اطالػات ٍ ؽَد اعتفادُ ًَیغٌذُ خَد یا دیگز ًَیغٌذگاى
 هقاالت آى (هٌاتغ فْزعت) ّا رفزًظ لیغت در A هقالِ کتاتؾٌاختی

 :کِ گَیین هی گیزد، قزار
 

 .استناد دریافت کرده است 3مقاله یا نویسنذه، 

 6 (Citation)شاخص استىاد



 
تؼذاد اس هقالِ یک ًَیغٌذُ یا داًؾگاُ یا هزکش، حذاقل اچ تؼذاد اعتٌاد یا تیؾتز  hّزگاُ 

 .خَاّذ تَد hدریافت کزدُ تاؽذ، اچ ایٌذکظ آى ًَیغٌذُ یا داًؾگاُ یا هزکش تزاتز تا 

 :مثال•
اعتٌاد یا   8هقالِ اعت کِ ّز کذام اس هقاالت حذاقل  8، دارای 8پضٍّؾگزی تا ؽاخـ اچ 

 .تار هَرد اعتٌاد قزار گزفتِ اًذ 8تیؾتز دریافت کزدُ اًذ ٍ عایز هقاالت ٍی کوتز اس 

 

H index 7 



IC (International Collaboration) 

داًؾگاُ حذاقل در آدرط هقالِ هقالِ تا ّوکاری تیي الوللی تِ هقالِ ای گفتِ هی ؽَد کِ 
 .کؾَری غیز اس ایزاى درج ؽذُ تاؽذ( affiliation)َیک ًَیغٌذُ تا ٍاتغتگی عاسهاًی
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تؼذاد اعتٌادّای دریافتی هقاالت اًتؾار یافتِ در طَل یک دٍرُ سهاًی ًغثت تأثیز ضزیة 
اس کل ارجاع ّا، تِ اًتؾارات دٍ عال قثل  % 20تا تَجِ تِ ایٌکِ حذٍد . خاؿ را هی عٌجذ
 .دٍرُ سهاًی اعتٌاد را دٍ عال در ًظز گزفتِ اعت گارفیلذفَرت هی گیزد، 

  (2018)ارسیاتی عال در هؾخـ هجلِ یک تِ اعتٌادات کل هیشاى :هثال تا  تاثیز ضزیة فزهَل
  عال دٍ طی در هجلِ ایي در ؽذُ هٌتؾز (فٌی ٍ پضٍّؾی ٍ هزٍری) هقاالت تؼذاد تز تقغین

 (2016-2017)اخیز

 

 
 

Impact  Factor 
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 Qشاخص 
 

Quartiles(Q1,Q2,Q3,Q4)  
75-99% Percentile Q1, 

Q2,   50-74% Percentile 
 25-49% Percentile Q3, 

Q4,  0-24% Percentile 

در ّز حیطِ تخققی   IFاعاطتز  ISI یا Clarivate Analyticalهجالت 
 . ؽًَذ  تقغین هی (چارک)تِ چْار گزٍُرتثِ تٌذی ٍ  یا هَضَع،

 
تْتزیي صٍرًال ّای یک حیطِ تخققی، صٍرًال ّایی ّغتٌذ کِ هتؼلق تِ 

 .ّغتٌذ Q1 یک چْارم ًخغت صٍرًال ّا
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• Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) --
1983-present  

 

• Social Sciences Citation Index (SSCI) --1983-present  

 

• Emerging Sources Citation Index (ESCI) --2015-
present  

 

 

Web of Science Core Collection: 
Citation Indexes 

در داًؼگاٍ ُای علْم پشػکی کؼْر، هجالتی کَ در ًوایَ ًاهَ ُای اطتٌادی سیز باػٌذ، هجالت 

ISI هحظْب هی ػًْذ ّ درارسػیابی در ًظز گزفتَ خْاٌُذ ػذ. 
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 :َ آدرص پایگاٍبدطتزطی 
  

  centlib.gums.ac.ir : ٍب عایت کتاتخاًِ هزکشی -
                sci. gums.ac.ir:ٍب عایت ػلن عٌجی -

 diglib.gums.ac.ir:   دیجیتالکتاتخاًِ عایت ٍب  _

 
 :بَ پایگاٍاتـال ُای ػیٍْ 

 
1-  VPN ُداًؾگا 
 (Remote Access)دٍردعتزعی اس راُ   -2

در ؽثکِ داًؾگاُ تا اعتٌفادُ اس ایویل   "دعتزعی تِ ایي اهکاى تایذ اس قثالجْت 
 .ًواییذثثت ًام  داًؾگاّی در تاًک ٍب آٍ عایٌظ 

   

 Web of Science 14استىادی دسترسی بٍ پایگاٌ 



 روش های

 استخراج شاخص های علن سنجی
 از  

Web of Science 
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 شاخص هاهنوها و گسینه های استخراج 
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 سنجی از پروفایل نویسنذگانهای علن استخراج شاخص 

 

1 
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 استخراج شاخص های علن سنجی از پروفایل نویسنذگان

2 
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 استخراج شاخص های علن سنجی از پروفایل نویسنذگان

3 

19 

هوکي اعت هقاالتی اس ًَیغٌذگاى دیگز در پزٍفایل  
ٍارد ؽذُ تاؽذ کِ اهکاى حذف اس پزٍفایل اس گشیٌِ 

Correct this Record  ٍجَد دارد. 



 

 استخراج شاخص های علن سنجی از پروفایل نویسنذگان

4 

 اطتٌاد در طال خاؽ بَ کل هقاالت  
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 نویسنذگاناستخراج شاخص های علن سنجی از پروفایل 
 (سال اخیر 5استخراج شاخص های )

 5هحذّد کزدى ػاخؾ ُا بَ 

 (2015-2019)طال 

H5 

 5بَ هقاالت   2019اطتٌاد در طال 
 (2015-2019)طال 

5 
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 استخراج شاخص های علن سنجی از پروفایل نویسنذگان

6 

 هؼاُذٍ هقاالت ّ اطتخزاج طایز ػاخؾ ُا

22 



 فهرست رکوردها-نویسنذگاناستخراج شاخص های علن سنجی از پروفایل 

 طایز ػاخؾ ُا

1 

23 



 

 فهرست رکوردها-استخراج شاخص های علن سنجی از پروفایل نویسنذگان

 طایز ػاخؾ ُا

2 
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 سالٍ از صفحٍ فُرست رکًردَا 5َای   استخراج شاخص-1

 

1 
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 صفحٍ فُرست رکًردَااز سالٍ  5َای شاخص استخراج -1

 

2 

 طال 5هحذّد بَ 
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 سالٍ از صفحٍ فُرست رکًردَا 5شاخص َای استخراج -1

 
(H5)  

 5تعذاد اطتٌاد بَ هقاالت 

در ( 2015-2019)طال 

 2019طال 

3 
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 2019استخراج شاخص تعذاد مقاالت بر اساس وًع مقالٍ در سال -2

 

28 



 29 2019استخراج شاخص میسان َمکاری بیه المللی در سال -4



 2019سال مقاالت  هجالت برای  Impact Factor(IF)استخراج -5

 .ه ی امتیاز مقاله در نظر گرفته می شودبسال قبل مجالت برای محاس IFدر ارزشیابی ساالنه، 
 مجالت 2018، ایمپکت فاکتور 2019بنابراین برای محاسبه امتیاز مقاالت سال 

 .بازیابی و محاسبه می شود Journal Citation Repotrsاز پایگاه  

1 

 2019ایوپکت فاکتْر 

30 



 2019برای مقاالت  سال هجالت  Impact Factor(IF)استخراج -5

 

2 
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 2019سال  Q1استخراج مقاالت  -6

 

1 
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 2019سال  Q1استخراج مقاالت  -6

2 

 جظتجْی هجلَ هزتبط با ُزهقالَ  

CHEMOSPHERE 

بزرطی 
Percentile 
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 Affiliation نویسنذگان بر اساسهای علن سنجی استخراج شاخص 

 

1 

تا ایي رٍػ هقاالتی اس ًَیغٌذُ کِ در ٍاتغتگی 
آى، ًام داًؾگاُ ػلَم پشؽکی  ( Affiliation)َعاسهاًی

 .گیالى درج ؽذُ تاسیاتی خَاّذ ؽذ

34 



 

2 

 Affiliationاستخراج شاخص های علن سنجی نویسنذگان بر اساس 

اطتخزاج ػاخؾ ُای علن طٌجی بَ رّع ُای  

 ارایَ ػذٍ در اطالیذُای قبلی

35 



 سنجی دانشگاه هااستخراج شاخص های علن 

1 

36 



 استخراج شاخص های علن سنجی دانشگاه ها

 

2 

، هتْطط  H-indexکل اطتٌادُا، 

، اطتٌاد در H5اطتٌاد بَ هقاالت، 

 طال اخیز 5طال خاؽ بَ هقاالت 

هقاالت داغ ، هقاالت  : تعذاد هقاالت بز اطاص

داًؼکاٍ،  /پزاطتٌاد، طال، ًْع هقالَ، طاسهاى

 .ًْیظٌذٍ، هجالت، کؼْرُا،ُوکاری بیي الوللی

اطتخزاج ػاخؾ ُای علن طٌجی بَ رّع ُای  

 ارایَ ػذٍ در اطالیذُای قبلی

37 



 

 استخراج شاخص های علن سنجی دانشگاه ها
3 

طال، ًْع : تعذاد هقاالت بز اطاص

هقالَ،، ًْیظٌذٍ، هجالت،  

 کؼْرُا،ُوکاری بیي الوللی،  

38 

رّع اطتخزاج ػاخؾ ُا ُواًٌذ رّع ُای ارایَ ػذٍ در 
 کلیک کٌیذ .اطت 25-33اطالیذُای 



 (استراتژی جستجو)

Guilan Univ Med Sci  
AND 

Skin research center    
------------------------------------------- 

Guilan Univ Med Sci  
AND 

Urol research center 
 

------------------------------------------- 

Guilan Univ Med Sci  
AND 

cellular and Molecular Research Center 
Or 

cellular and Mol Res Center 
Or 

cellular and Mol Res Ctr 
 
 
 

بـْرت اختـار در " بزخی اس ّاژٍ ُا بایذ حتوا... داًؼکذٍ ُا ّ /هزاکش تحقیقاتی/بزای جظتجْی هقاالت داًؼگاٍ

 . بخغ جظتجْ تایپ ػْد ّ در غیز ایي ؿْرت هقالَ ای باسیابی ًخْاُذ ػذ

 تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالناستخراج شاخص های علن سنجی هراکس  39



 

 40 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن

1 
رّع 

 1جظتجْی 

هقاالت هزکش  Affiliationدرج تٌْع ًْػتاری 

 ORبا اطتفادٍ اس عولگز 



 

41 

رّع 

 2جظتجْی 
1 

 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن

 اختـار ّاژٍ ُا



42 

رّع 
 3جظتجْی 

1 

 .ّ ًام هزکشهالک قزار هی گیزد  Affiliationدر ارسیابی هزاکش تحقیقاتی یک ًْع 

 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن



2 

است مقاالت با ممکن  3و  2نتایج جستجو با روش های جستجوی در 

 :های زیر جستجو شودافیلیشن 

 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن 43

هقالَ هزبْطَ بایذ اس فِزطت 

 هقاالت هزکش حذف ػْد



 

، H5اطتخزاج ػاخؾ ُای اج، کل اطتٌادات، 

 هتْطط اطتٌاد بَ هقاالت، اطتٌاد در طال هْرد ًظز

3 

 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن 44



 

4 

 اطتٌاد در طال خاؽ بَ کل هقاالت  

 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن 45



 
 5هحذّد کزدى ػاخؾ ُا بَ 

 (2015-2019)طال 
H5 

 5بَ هقاالت   2019اطتٌاد در طال 

 (2015-2019)طال 

 (سال اخیر 5استخراج شاخص های )
5 

 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن 46



 

بَ هقاالت   2019اطتٌاد در طال 

 2019طال 

هحذّد کزدى ػاخؾ ُا بَ 

 2019طال 

 (2019سال استخراج شاخص های )
6 

 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن 47



 

با ساله یا در سال مورد نظر  5اطتخزاج ػاخؾ ُای 

 Createّ طپض اًتخاب   طال/ُاهحذّد کزدى بَ طال 
Citation Report هؼاُذٍ ػاخؾ ُا ّ 

اطتخزاج ػاخؾ ًْع هقالَ ّ هؼاُذٍ تعذاد 

 هقاالت

7 

 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن 48



 

 (IC)اطتخزاج ػاخؾ ُوکاری بیي الوللی

 IF   ّQاطتخزاج ػاخؾ 

8 

رّع اطتخزاج ػاخؾ ُا ُواًٌذ رّع ُای ارایَ ػذٍ در 
 کلیک کٌیذ .اطت 25-33اطالیذُای 

 استخراج شاخص های علن سنجی هراکس تحقیقاتی دانشگاه علوم پسشگی گیالن 49



 سپاس 
 از توجه شما

ٍاحذ ػلن عٌجی  یپغت الکتزًٍیک
sci@gums.ac.ir 


