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با شاخص های علم سنجی نویسندگان، دانشگاه ها، آشنایی •
...مراکز تحقیقاتی و 

 Web of Scienceمعرفی پایگاه استنادی •

WOSروش های استخراج شاخص های علم سنجی از پایگاه •

ISIاستخراج شاخص های ارزیابی مجالت •

2اهداف آموزشی کارگاه



...دانشگاه ها ومراکز تحقیقاتی و علم سنجی برای ارزیابی نویسندگان،شاخص های 

• Document

• H Index

• Citation

• International Collaborartion(IC)

&

• Q1 Articles

• Journal Impact Factor(JIF)
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یشاخص های علم سنجاطالعاتی برای استخراج منابع 

• Web of Science

• Scopus

• Google Scholar

4



طریق از است که …و ها ، مراکز افراد، سازمان تعداد تولیدات علمی 
ر یک المللی دشمارش تعداد مدارک علمی در پایگاههای معتبر بین 

.بازه زمانی مشخص مورد بررسی قرار می گیرد

5(Documents)شاخص تولیدات علمی



بعنوان رفرنس در سایر مدارک (Aمدرک )استفاده از یک مدرک •
.بمعنی استناد کردن است(..,B,C,Dمدارک )

توسطمقاالت،سایردربار3نویسندهیکAیمقالهوقتی•
اطالعاتوشوداستفادهنویسندهخودیادیگرنویسندگان
تمقاالآن(منابعفهرست)هارفرنسلیستدرAمقالهکتابشناختی

:کهگوییممیگیرد،قرار

.استناد دریافت کرده است3مقاله یا نویسنده، 

6(Citation)شاخص استناد



یا بیشتر تعداد از مقاله یک نویسنده یا دانشگاه یا مرکز، حداقل اچ تعداد استنادhهرگاه 
.خواهد بودhدریافت کرده باشد، اچ ایندکس آن نویسنده یا دانشگاه یا مرکز برابر با 

:مثال•
استناد یا ۸مقاله است که هر کدام از مقاالت حداقل ۸، دارای ۸پژوهشگری با شاخص اچ 

.بار مورد استناد قرار گرفته اند۸بیشتر دریافت کرده اند و سایر مقاالت وی کمتر از 

H index7



IC (International Collaboration)

گاه حداقل دانشدر آدرس مقاله مقاله با همکاری بین المللی به مقاله ای گفته می شود که 
.کشوری غیر از ایران درج شده باشد( affiliation)َیک نویسنده با وابستگی سازمانی
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ک دوره زمانی تعداد استنادهای دریافتی مقاالت انتشار یافته در طول ینسبت تأثیر ضریب 
از کل ارجاع ها، به انتشارات دو سال قبل % 20با توجه به اینکه حدود . خاص را می سنجد
.دوره زمانی استناد را دو سال در نظر گرفته استگارفیلدصورت می گیرد، 

(201۸)ارزیابیسالدرمشخصمجلهیکبهاستناداتکلمیزان:مثالباتاثیرضریبفرمول
سالودطیدرمجلهایندرشدهمنتشر(فنیوپژوهشیومروری)مقاالتتعدادبرتقسیم

(2016-2017)اخیر

Impact  Factor9



Qشاخص 

Quartiles(Q1,Q2,Q3,Q4) 
75-99% PercentileQ1,

Q2,   50-74% Percentile
25-49% PercentileQ3,

Q4,  0-24% Percentile

Clarivateمجالت  AnalyticalیاISI اساسبرIF  در هر حیطه تخصصی
. شوند تقسیم می(چارک)به چهار گروهرتبه بندی و یا موضوع،

علق به بهترین ژورنال های یک حیطه تخصصی، ژورنال هایی هستند که مت
.هستند Q1یک چهارم نخست ژورنال ها
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:  محصولی از•
-Thomson Ruetersرویترز تامسون موسسه

،«استنادینمایه سازیپدر»-گارفیلدیوجینتوسط
.شدساینسآووبپایگاهایجادبهمنجر(SCI)علوماستنادینمایهراه اندازیبا

مالکیتکهبودرویترزتامسونشرکتوISIمحصوالتاز"قبالاطالعاتیبانکاین
Clarivateخصوصیشرکتبه2016سالدرآنمعنوی Analyticsشدفروخته.

: ی پوششی حوزه •
...کلیه ی موضوعات مهندسی، علوم پزشکی، انسانی و کشاورزی و 

1۹61:زمانیپوشش•

Webپلتفرم of Scienceوعلمیتحقیقاتبرایجهاناستنادینمایهمعتبرتریناز
یدسترسبامجالتجملهازعلمیکیفیتبامجالتهزار12ازبیششاملواستپژوهشی

تا1۹61السازمقاالتبهکردهاستنادرفرنسبیلیونیکومقالهرکوردمیلیون6۹،آزاد
.استکنون

Web of Science11معرفی پایگاه استنادی 



Web of Scienceاستنادی کاربرد پایگاه موارد

استفاده برای پیشینه تحقیق جهت -1
...(بر اساس موضوع، نویسنده و )مقاالت /بازیابی یک عنوان مقاله-
نویسندگان/بازیابی مقاالت یک نویسنده-
بازیابی مقاالت یک مجله-
، ویسندگاننبه تفکیک سال، )دانشگاه جهت استفاده/ موسسه/بازیابی مقاالت یک مرکز-

...(موضوع، نوع مدرک، منبع، نوع منبع، افیلیشن و 
...و 

تحلیل استنادی-2
...(و h indexتعداد مقاله، استناد، )ارزیابی شاخص های کمی و کیفی نویسنده -
اد مقاله، تعد)دانشگاه/ موسسه/ارزیابی شاخص های علم سنجی کمی و کیفی یک مرکز-

...(و h indexاستناد، 
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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

ت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مجالتی که در نمایه نامه های استنادی زیر باشند، مجال

ISIمحسوب می شوند و درارزشیابی در نظر گرفته خواهند شد.
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:ه آدرس پایگاهبدسترسی 

                                  /wosg.ir: مستقیملینک _
centlib.gums.ac.ir: وب سایت کتابخانه مرکزی-
               sci. gums.ac.ir:وب سایت علم سنجی-
diglib.gums.ac.ir: دیجیتالکتابخانه سایت وب _

:به پایگاهاتصال های شیوه 

1-VPN دانشگاه
(Remote Access)دوردسترسی از راه -2

نفاده از ایمیل در شبکه دانشگاه با است"دسترسی به این امکان باید از قبالجهت 
.نماییدثبت نام دانشگاهی در بانک وب آو ساینس 

Web of Science14استنادی دسترسی به پایگاه 



روش های

استخراج شاخص های علم سنجی
از 

Web of Science
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16شاخص هامنوها و گزینه های استخراج 



سنجی از پروفایل نویسندگانهای علم استخراج شاخص 

1
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استخراج شاخص های علم سنجی از پروفایل نویسندگان

2
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استخراج شاخص های علم سنجی از پروفایل نویسندگان

3

19

فایل ممکن است مقاالتی از نویسندگان دیگر در پرو
نه وارد شده باشد که امکان حذف از پروفایل از گزی

Correct this Record وجود دارد.



استخراج شاخص های علم سنجی از پروفایل نویسندگان

4

استناد در سال خاص به کل مقاالت 
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نویسندگاناستخراج شاخص های علم سنجی از پروفایل 
(سال اخیر5استخراج شاخص های )

5محدود کردن شاخص ها به 

(2015-2019)سال 

H5

5به مقاالت  2019استناد در سال 

(2015-2019)سال 

5
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استخراج شاخص های علم سنجی از پروفایل نویسندگان

6

مشاهده مقاالت و استخراج سایر شاخص ها

22



کوردهافهرست ر-نویسندگاناستخراج شاخص های علم سنجی از پروفایل 

سایر شاخص ها

1
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فهرست رکوردها-استخراج شاخص های علم سنجی از پروفایل نویسندگان

سایر شاخص ها

2
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ساله از صفحه فهرست رکوردها5های استخراج شاخص-1

1
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صفحه فهرست رکوردهااز ساله 5های شاخص استخراج -1

2

سال5محدود به 

26



ساله از صفحه فهرست رکوردها5شاخص های استخراج -1

(H5)

5تعداد استناد به مقاالت 

در ( 2015-2019)سال 

2019سال 

3
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201928استخراج شاخص تعداد مقاالت بر اساس نوع مقاله در سال -2



201929استخراج شاخص میزان همکاری بین المللی در سال -4



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

.ه می شوده ی امتیاز مقاله در نظر گرفتبسال قبل مجالت برای محاسIFدر ارزشیابی ساالنه، 
مجالت2018، ایمپکت فاکتور 2019بنابراین برای محاسبه امتیاز مقاالت سال 

.بازیابی و محاسبه می شودJournal Citation Repotrsاز پایگاه 

1

2019ایمپکت فاکتور 
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2019برای مقاالت  سال مجالت Impact Factor(IF)استخراج -5

2
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2019سال Q1استخراج مقاالت  -6

1
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2019سال Q1استخراج مقاالت  -6

2

ه جستجوی مجله مرتبط با هرمقال

CHEMOSPHERE

بررسی 
Percentile
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Affiliationنویسندگان بر اساسهای علم سنجی استخراج شاخص 

1

با این روش مقاالتی از نویسنده که در وابستگی 
آن، نام دانشگاه علوم پزشکی( Affiliation)َسازمانی

.گیالن درج شده بازیابی خواهد شد

34



2

Affiliationاستخراج شاخص های علم سنجی نویسندگان بر اساس 

استخراج شاخص های علم سنجی به روش های 

ارایه شده در اسالیدهای قبلی

35



سنجی دانشگاه هااستخراج شاخص های علم 
1

36



استخراج شاخص های علم سنجی دانشگاه ها

2

، متوسط H-indexکل استنادها، 

، استناد در H5استناد به مقاالت، 

سال اخیر5سال خاص به مقاالت 

مقاالت داغ ، مقاالت : تعداد مقاالت بر اساس

دانشکاه،/پراستناد، سال، نوع مقاله، سازمان

.ینویسنده، مجالت، کشورها،همکاری بین الملل

استخراج شاخص های علم سنجی به روش های 

ارایه شده در اسالیدهای قبلی

37



استخراج شاخص های علم سنجی دانشگاه ها
3

سال، نوع : تعداد مقاالت بر اساس

مقاله،، نویسنده، مجالت، 

کشورها،همکاری بین المللی، 

38

روش استخراج شاخص ها همانند روش های ارایه شده در 
کلیک کنید.است25-33اسالیدهای 



(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

صار در بصورت اخت" برخی از واژه ها باید حتما... دانشکده ها و /مراکز تحقیقاتی/برای جستجوی مقاالت دانشگاه

.  بخش جستجو تایپ شود و در غیر این صورت مقاله ای بازیابی نخواهد شد

39 تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالناستخراج شاخص های علم سنجی مراکز 



40استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن

1
روش 

1جستجوی 

مقاالت مرکز Affiliationدرج تنوع نوشتاری 

ORبا استفاده از عملگر 



41

روش 

21جستجوی 

استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن

اختصار واژه ها



42

روش 

3جستجوی 
1

.و نام مرکزمالک قرار می گیردAffiliationدر ارزیابی مراکز تحقیقاتی یک نوع 

استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن



2

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

:های زیر جستجو شودافیلیشن 

43 استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن

مقاله مربوطه باید از فهرست

مقاالت مرکز حذف شود



، H5استخراج شاخص های اج، کل استنادات، 

ظرمتوسط استناد به مقاالت، استناد در سال مورد ن

3

44 استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن



4

استناد در سال خاص به کل مقاالت 

45 استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن



5محدود کردن شاخص ها به 

(2015-2019)سال 
H5

5به مقاالت  2019استناد در سال 

(2015-2019)سال 

(سال اخیر5استخراج شاخص های )
5

46 استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن



به مقاالت 2019استناد در سال 

2019سال 

محدود کردن شاخص ها به 

2019سال 

(2019سال استخراج شاخص های )
6

47 استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن



ا بساله یا در سال مورد نظر 5استخراج شاخص های 

و سپس انتخاب سال/هامحدود کردن به سال 

Create Citation Reportو مشاهده شاخص ها

استخراج شاخص نوع مقاله و مشاهده تعداد 

مقاالت

7

48 استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن



(IC)استخراج شاخص همکاری بین المللی

Qو  IFاستخراج شاخص 

8

روش استخراج شاخص ها همانند روش های ارایه شده در 
کلیک کنید.است25-33اسالیدهای 

49 استخراج شاخص های علم سنجی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشگی گیالن



سپاس 
شماتوجه از 

واحد علم سنجی یپست الکترونیک
sci@gums.ac.ir


