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 معرفی

با هدف استخراج  ۱۳۹۶ها در سال  سنجی دانشگاه سامانه علم

سنجی اعضای هیات علمی  های علم و نمایش به روز شاخص

های علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و  دانشگاه

هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 

 ه سازی و اجرا شده است. طراحی، پیاد

 

 شاخص ها و معیارهای ارزیابی در سامانه

استنادی  )مقدار کل + با حذف خود H-Indexمعیار 

استنادات )کل استنادادت + با ، تعداد کل مقاالت، دانشگاهی(

، تعداد اعضای هیات علمی، حذف خوداستنادی دانشگاهی(

مقاالت در ، تعداد و گستره جغرافیایی مقاالت بین المللی

 Cite%( بر اساس معیارهای 25% و ۱0%، 5%، ۱مجالت برتر )

Score ،SNIP  وSJR ،( و ۱0%، 5%، ۱مقاالت پراستناد برتر %

نسبت ، نسبت مقاالت به تعداد اعضای هیات علمی، %(25

ساختار هرم هیات ، استنادات به تعداد اعضای هیات علمی

علمی، دانشکده لیست اعضای هیات ، آمار دانشجویان، علمی

 .ها و مراکز تحقیقاتی

رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور براساس 

در سامانه علم سنجی دانشگاه های  H- indexشاخص 

 علوم پزشکی کشور انجام می شود.

 20اطالعات هر فرد در سامانه، به طور خودکار حداقل هر  *

 .شود روز یکبار به روز رسانی می

کند و  کار می SCOPUS سامانه مبتنی بر بانک اطالعاتی  *

بر اساس  دهد صرفا استخراج کرده و نمایش میاطالعاتی که 

 .است SCOPUS داده های موجود در بانک اطالعاتی

امکان مقایسه دو یا چندین دانشگاه علوم پزشکی کشور  *

 وجود دارد. براساس معیارهای ارزیابی

در  ISI در مقایسه با SCOPUS العاتیعلت انتخاب بانک اط *

 تر مجالت در بانک اطالعاتی این سامانه، پوشش گسترده

SCOPUS  در گستره موضوعی علوم پزشکی، کشور ایران و

زبان فارسی است که مجالت و مقاالت بیشتری را در مقایسه 

 .گیرد در برمی ISI با

 

چنانچه در مشخصات ذکر شده برای عضو هیات 

عم از مشخصات فردی، پروفایل ها و غیره( علمی ) ا

اطالعات ناصحیح مشاهده نمودید یا نظری در مورد 

سامانه و عملکرد آن دارید از طریق ارسال بازخورد 

 با سامانه ارتباط برقرار نمائید.

 آدرس دسترسی:
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 تهیه و میظنت:

نی   کارشناس ارشد علم سنجی -رنگس ربجی زمیدا
 زپشکی و منابع علمی  رسانی  واحد علم سنجی مدرییت اطالع

 معاونت تحقیقات و فناوری دااگشنه علوم زپشکی گیالن
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