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معرفي و ويژگي ها



که در . دساي اکسپلور يک محصول ويژه براي هر دانشگاه، مرکز پژوهشي و سازمان ها مي باش
.آن داده هاي منتشر شده توسط اعضا، جمع آوري و انتشار مي يابد

منتشر شده افراد ويژگي اصلي اين پايگاه است که براي هر سند علميداده هاي علم سنجي 
.توسط فرد، شاخص هاي مربوطه ارائه گرديده است

و ي پژوهشي واحدهاي تحقيقاتو علمي مقاالت چکيده به همراه کتابشناختي اطالعات •
اعضاي هيئت علميدانشکده ها و تفکيک به دانشگاهي 

مقاالت وتحقيقاتي، اعضاي هيئت علمي مربوط به دانشگاه و واحد سنجي علم هاي شاخص •
منتشر شده

خاصبعضي پارامترهاي و شاخص ها در بندي نتايج جمع •

معرفي



سازمان/دانشگاهاعضاپژوهشي–علمياطالعاتبودندسترسدروبودنبروز•
روزبهومداومبطوردانشگاهسنجيعلمهايشاخصرصد•
سنجيعلمهايهزينهکاهش•
سازماناعضايتمامبراياطالعاتبودندسترسدر•
درشدنارائهتقابليپژوهشگرانوعلميهيئتاعضايانتشاراتتمام)سازمان/دانشگاهدانشپايگاه•

(داردراسامانه
دانشگاهوبومتريکدرتأثير•
فيس)ميعموو(..وگيتريسرچ)علمياجتماعيهايشبکهدرهادادهگذارياشتراکبهقابليت•

(...وبوک
ذکر)نشرياتيحوزهدرSCOPUSوWOSسنجيعلمبهمربوطاطالعاتآخرينازاستفاده•

(مقالههربرايشده

ويژگي ها



منابع و روش کار



نادي منابع داده اي مبتني بر نياز مشتري قابل تعيين است ما در گام اول روي پايگاه هاي است

اسکوپوس

وب آو ساينس

.اضافه مي گردد« ساي اکسپلور»به گوگل اسکوالر کار کرده ايم و در گام سوم 

يز دارا ممکن است شما نيازمند داده هاي فارسي هم باشيد و ما امکان اضافه کردن اين نوع منابع را ن

.هستيم

منابع



اسکوپوس•
آوريجمعبهاقدامنسازما/دانشگاه«افيليشن»برمبتنيماافزارينرمتيمتوسطشدهنوشتههايبرنامه

طالعاتاهمراهبهنويسندههرکاملاطالعاتسپسوکندميافيليشنهربامرتبطهاينويسنده
طراحيعاتياطالهايبانکدروشدهدريافتاسکوپوسدرشدهارائهمدارکاستناديوکتابشناختي

.شودميتوزيعيافتهساختارومرتببصورتشده
ساينسآووب•

زمانييبازهابساينسآووباصليپايگاهدرجستجوبهاقدامماسازمان/دانشگاهافيليشناساسبر
بهبهوشدهجاستخرامقاالتکتابشناختيهايدادهتمامسپسميکنيمانجاميلحظهتاميالدي1900
بهDOIدماننسانيکپارامترهاياساسبروشوندميواريزشدهطراحيقبلازاطالعاتيهايبانک
گردندميمتصلاسکوپوسدرخودهايمشابه

روش کار



، در صفحه اي ابتدايي اطالعات کلي سازمان از قبيل تعداد مقاالت در اسکوپوس
وب آو ساينس، تعداد مراکز تحقيقاتي و پژوهشگران به نمايش درآمده



هاي علم وابستگي سازماني براي درج صحيح در صفحه ي اول به همراه يکسري شاخص
.سنجي و تاريخ بروز رساني داده هاي موجود قرار گرفته است



سازمان در/ در قسمت آخر صفحه ي اول شاهد درصد منابع منتشر شده ي دانشگاه 
.موضوعات مختلف هستيم 



دانشکده در صفحه ي واحدهاي پژوهشي بر اساس آنچه که نويسندگان تاکنون گروه ها و
.هاي خود را مشخص کرده اند در افيليشن ها مشاهده مي کنيم

دانشکده و تعداد نويسندگان/تعداد مقاالت آن گروه



.  عداد مقاالتدر صفحه ي نويسندگان ليست کامل افراد درج شده است به همراه افيليشن و ت
.نشانگر حضور نويسندگان در پايگا هاي مزبور مي باشدS,Wهمچنين عالمت هاي 



داده هاي در صفحه ي مقاالت دانشگاه ليست کامل منابع منتشر شده قرار دارد با يکسري
.نشانگر وجود منبع در پايگا هاي مزبور مي باشدS,Wهمچنين عالمت هاي . مربوطه



سناختي هر مقاله در ساي اکسپلور يک صفحه ي مخصوص به خود دارد و اطالعات کتاب
ند در بيش براي باشتراک گذاري س. سند به همراه داده هاي استنادي آن قرار گرفته است

گاه پايگاه اجتماعي ما ابزار الزم را فراهم آورده ايم اين کار به نويسنده و دانش150از 
.اده قرار گيرندکمک ميکند تا اسناد منتشر شده بيشتر ديده شوند و بيشتر مورد استف



ي کند ژورنال يک ويژگي بسيار قدرتمند ساي اکسپلور در اينست که هر مقاله مشخص م
سکوپوس منتشر کننده ي مقاله از چه درجه اعتبار و ضريب تأثيري در وب آو ساينس و ا

.برخوردار است



.در صفحه ي مخصوص هر نويسنده اطالعات کامل فرد ذکر شده است



براي مديران دانشگاه



درصراآموزشيگروههرتوانيدميشمااستچشمانتانجلويشماسازمانعملکرديهمه•
پژوهشيهايخروجيومقاالتتوليدبهرونديچهبادانشگاهعلميهيئتاعضايببيندوکنيد
.کنندمياقدام

توليددرقدرچدانشگاهپژوهشي-آموزشيهايگروهياواستچگونهفردهرکارکيفيتاينکه•
.هستنددخيلکشوردانشگاه،درکيفيتبامنابع

مديرانازنيموردکهشاخصيهرواستچگونهکشورعلمتوليدجريانکلباشمايفاصله•
شاخصوليدتداشبوردآيندههايبرنامهدر.استتوليدقابلسامانهدرسفارشيبصورتباشد
.بودخواهداکپسلورسايخدماتازنيزدانشگاهنظرمدخاصهاي

براي مديران 



براي واحد علم سنجي



عمنابازفرمپلتيکدرسنجيعلمواحدنيازموردهايدادهتمامگرفتنقرار•
نيازموردومختلف

نشگاهيداينويندههربرايجداگانهبصورتمختلفهايپايگاهبهرجوعنيازعدم•
رايبساليانهوفصليگزارشاتتوليدبرايالزمابزارهايگرفتناختياردر•

دانشگاه/سازمان
داردوجودمنبعژورنالکاملاطالعاتمقالههردر•
اطالعاتتمامراحتوسادهبسيارعلميهيئتاعضايودانشگاهاشکاالترفعبراي•

شخصممثالتوانيدميوميگيردقرارشماچشمجلويمشخصوشدهبنديدسته
استشدهنمايهاسکوپوسدرچندبارواحدينويسندهيککنيد

براي واحد علم سنجي



دهآيندرتکرارعدمبرايآنانباارتباطونويسندگانبهمربوطمشکالتشدنمشخص•

مختلفهايپايگاهدراستناديهايدادهسازيمناسببرايالزمهاياستراتژيطراحي•

سامانهازگزارشاتيارائهبامقاالتکيفيسطحارتقاءمباحثبهکمک•

مديرانودانشگاههايسازيتصميمبهکمک•

وبومتريکارتقاءبرايالزمهايتوصيه•

خودشانتوسطعلميهيئتاعضايمنابعشدنديدهافزايشبرايالزمهايتوصيه•

براي واحد علم سنجي



براي اعضاي هيئت علمي



داردراخويشيروزانهرصدامکانعلميهيئتعضوهر•
.داردقرارسطحيچهدرخودشتوسطشدهارائهمقاالتکيفيتببيندتواندمياو•
رااستناديهايهپايگادرفردتوسطشدهمنتشرمنابعيهمهديدنتواناييفرمپلتاينمهمترهمهاز•

دهدمي
سکوپوس،ادرتصحيحبهاقداممستقيمبصورتياويافتهراخودبهمربوطاشکاالتتواندمي•

بگذاردمياندرسنجيعلمواحدبااينکهيابکنداسکوالرگوگل
شدندهديبهاينوداردرامختلفاجتماعيهايشبکهدرخودشمنابعگذارياشتراکبهامکان•

.داشتخواهدهمراهبهراHافزايشلذاوميکندشايانيکمکاسناد

براي اعضاي هيئت علمي



چشم انداز آينده



پلتدرسفارشيبصورتراهاسازمانوهادانشگاهسنجيعلمواحدهايهاينيازمنديتمامداريمقصدما•
تاسپذيرامکانقويمديريتيداشبورديکطريقازاينوکنيمآماده«اکسپلورساي»فرم

راهاآنوکنداضافهسيستمبهراخودناموجودهايدادهمستقيمبصورتفردهردهيماجازهداريمقصدما•
Otherبخشدر Articleرادنشافزودهقابليتطريقاينازنيزفارسيمقاالت)آوردخواهيمدربنمايش

(باشندميدارا
هررايبکهمدونوشدهمرتببسيارفرمپلتيکدانشگاهسنجيعلمهايواحدومديرانکمکباما•

وس،اسکوپدرموجودمشکالتازفارغاينودهيمميارائههمانجاستيشدهشخصيسازمان/دانشگاه
است...واسکوالرگوگل

هاياهپايگمختلفهايهزينهوسنجيعلمواحداندازيراهبهنيازي«نگاشت»باهاسازمانازبسياري•
دراشمسنجيعلمواحدعنوانبهودهيمميقراراخيارتاندرراچيزهمهيکپارچهماندارندرااستنادي
.ميدهيمارائهخدماتنگاشت

چشم انداز آينده
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