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معرفي و ويژگي ها

معرفي
ساي اکسپلور يک محصول ويژه براي هر دانشگاه ،مرکز پژوهشي و سازمان ها مي باشد .که در
آن داده هاي منتشر شده توسط اعضا ،جمع آوري و انتشار مي يابد.
داده هاي علم سنجي افراد ويژگي اصلي اين پايگاه است که براي هر سند علمي منتشر شده
توسط فرد ،شاخص هاي مربوطه ارائه گرديده است.
• اطالعات کتابشناختي به همراه چکيده مقاالت علمي و پژوهشي واحدهاي تحقيقاتي و
دانشگاهي به تفکيک دانشکده ها و اعضاي هيئت علمي
• شاخص هاي علم سنجي مربوط به دانشگاه و واحد تحقيقاتي ،اعضاي هيئت علمي و مقاالت
منتشر شده
• جمع بندي نتايج و شاخص ها در بعضي پارامترهاي خاص

ويژگي ها
• بروز بودن و در دسترس بودن اطالعات علمي – پژوهشي اعضا دانشگاه/سازمان
• رصد شاخص هاي علم سنجي دانشگاه بطور مداوم و به روز
• کاهش هزينه هاي علم سنجي
• در دسترس بودن اطالعات براي تمام اعضاي سازمان
• پايگاه دانش دانشگاه /سازمان (تمام انتشارات اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران قابليت ارائه شدن در
سامانه را دارد)
• تأثير در وبومتريک دانشگاه
• قابليت به اشتراک گذاري داده ها در شبکه هاي اجتماعي علمي (ريسرچ گيت و  )..و عمومي (فيس
بوک و)...
• استفاده از آخرين اطالعات مربوط به علم سنجي  WOSو  SCOPUSدر حوزه ي نشريات (ذکر
شده براي هر مقاله)

منابع و روش کار

منابع
منابع داده اي مبتني بر نياز مشتري قابل تعيين است ما در گام اول روي پايگاه هاي استنادي
اسکوپوس
وب آو ساينس
کار کرده ايم و در گام سوم گوگل اسکوالر به «ساي اکسپلور» اضافه مي گردد.
ممکن است شما نيازمند داده هاي فارسي هم باشيد و ما امکان اضافه کردن اين نوع منابع را نيز دارا

هستيم.

روش کار
• اسکوپوس
برنامه هاي نوشته شده توسط تيم نرم افزاري ما مبتني بر « افيليشن» دانشگاه  /سازمان اقدام به جمع آوري
نويسنده هاي مرتبط با هر افيليشن مي کند و سپس اطالعات کامل هر نويسنده به همراه اطالعات
کتابشناختي و استنادي مدارک ارائه شده در اسکوپوس دريافت شده و در بانک هاي اطالعاتي طراحي
شده بصورت مرتب و ساختار يافته توزيع مي شود.

• وب آو ساينس
بر اساس افيليشن دانشگاه /سازمان ما اقدام به جستجو در پايگاه اصلي وب آو ساينس با بازه ي زماني
 1900ميالدي تا لحظه ي انجام ميکنيم سپس تمام داده هاي کتابشناختي مقاالت استخراج شده و به به
بانک هاي اطالعاتي از قبل طراحي شده واريز مي شوند و بر اساس پارامترهاي يک سان مانند  DOIبه
مشابه هاي خود در اسکوپوس متصل مي گردند

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

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

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

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

در صفحه ي نويسندگان ليست کامل افراد درج شده است به همراه افيليشن و تعداد مقاالت.
همچنين عالمت هاي  S,Wنشانگر حضور نويسندگان در پايگا هاي مزبور مي باشد.

در صفحه ي مقاالت دانشگاه ليست کامل منابع منتشر شده قرار دارد با يکسري داده هاي
مربوطه .همچنين عالمت هاي  S,Wنشانگر وجود منبع در پايگا هاي مزبور مي باشد.

هر مقاله در ساي اکسپلور يک صفحه ي مخصوص به خود دارد و اطالعات کتابسناختي
سند به همراه داده هاي استنادي آن قرار گرفته است .براي باشتراک گذاري سند در بيش
از  150پايگاه اجتماعي ما ابزار الزم را فراهم آورده ايم اين کار به نويسنده و دانشگاه
کمک ميکند تا اسناد منتشر شده بيشتر ديده شوند و بيشتر مورد استفاده قرار گيرند.

يک ويژگي بسيار قدرتمند ساي اکسپلور در اينست که هر مقاله مشخص مي کند ژورنال
منتشر کننده ي مقاله از چه درجه اعتبار و ضريب تأثيري در وب آو ساينس و اسکوپوس
برخوردار است.

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

براي مديران دانشگاه

براي مديران
• همه ي عملکرد سازمان شما جلوي چشمانتان است شما مي توانيد هر گروه آموزشي را رصد
کنيد و ببيند اعضاي هيئت علمي دانشگاه با چه روندي به توليد مقاالت و خروجي هاي پژوهشي
اقدام مي کنند.
• اينکه کيفيت کار هر فرد چگونه است و يا گروه هاي آموزشي-پژوهشي دانشگاه چقدر در توليد
منابع با کيفيت در دانشگاه ،کشور دخيل هستند.
• فاصله ي شما با کل جريان توليد علم کشور چگونه است و هر شاخصي که مورد نياز مديران
باشد بصورت سفارشي در سامانه قابل توليد است .در برنامه هاي آينده داشبورد توليد شاخص
هاي خاص مد نظر دانشگاه نيز از خدمات ساي اکپسلور خواهد بود.

براي واحد علم سنجي

براي واحد علم سنجي
• قرار گرفتن تمام داده هاي مورد نياز واحد علم سنجي در يک پلت فرم از منابع
مختلف و مورد نياز
• عدم نياز رجوع به پايگاه هاي مختلف بصورت جداگانه براي هر نوينده ي دانشگاهي

• در اختيار گرفتن ابزارهاي الزم براي توليد گزارشات فصلي و ساليانه براي
سازمان/دانشگاه
• در هر مقاله اطالعات کامل ژورنال منبع وجود دارد

• براي رفع اشکاالت دانشگاه و اعضاي هيئت علمي بسيار ساده و راحت تمام اطالعات
دسته بندي شده و مشخص جلوي چشم شما قرار ميگيرد و مي توانيد مثال مشخص
کنيد يک نويسنده ي واحد چندبار در اسکوپوس نمايه شده است

براي واحد علم سنجي
• مشخص شدن مشکالت مربوط به نويسندگان و ارتباط با آنان براي عدم تکرار در آينده
• طراحي استراتژي هاي الزم براي مناسب سازي داده هاي استنادي در پايگاه هاي مختلف
• کمک به مباحث ارتقاء سطح کيفي مقاالت با ارائه ي گزارشات از سامانه
• کمک به تصميم سازي هاي دانشگاه و مديران
• توصيه هاي الزم براي ارتقاء وبومتريک
• توصيه هاي الزم براي افزايش ديده شدن منابع اعضاي هيئت علمي توسط خودشان

براي اعضاي هيئت علمي

براي اعضاي هيئت علمي
•
•
•

•
•

هر عضو هيئت علمي امکان رصد روزانه ي خويش را دارد
او مي تواند ببيند کيفيت مقاالت ارائه شده توسط خودش در چه سطحي قرار دارد.
از همه مهمتر اين پلت فرم توانايي ديدن همه ي منابع منتشر شده توسط فرد در پايگا ههاي استنادي را
مي دهد
مي تواند اشکاالت مربوط به خود را يافته و يا بصورت مستقيم اقدام به تصحيح در اسکوپوس،
گوگل اسکوالر بکند يا اينکه با واحد علم سنجي در ميان بگذارد
امکان به اشتراک گذاري منابع خودش در شبکه هاي اجتماعي مختلف را دارد و اين به ديده شدن
اسناد کمک شاياني ميکند و لذا افزايش  Hرا به همراه خواهد داشت.

چشم انداز آينده

چشم انداز آينده
•
•
•
•

ما قصد داريم تمام نيازمندي هاي واحدهاي علم سنجي دانشگاه ها و سازمان ها را بصورت سفارشي در پلت
فرم «ساي اکسپلور» آماده کنيم و اين از طريق يک داشبورد مديريتي قوي امکان پذير است
ما قصد داريم اجازه دهيم هر فرد بصورت مستقيم داده هاي ناموجود خود را به سيستم اضافه کند و آن ها را
در بخش  Other Articleبنمايش در خواهيم آورد (مقاالت فارسي نيز از اين طريق قابليت افزوده شدن را
دارا مي باشند)
ما با کمک مديران و واحد هاي علم سنجي دانشگاه يک پلت فرم بسيار مرتب شده و مدون که براي هر
دانشگاه /سازمان شخصي شده ي همانجاست ارائه مي دهيم و اين فارغ از مشکالت موجود در اسکوپوس،
گوگل اسکوالر و  ...است
بسياري از سازمان ها با «نگاشت» نيازي به راه اندازي واحد علم سنجي و هزينه هاي مختلف پايگاه هاي
استنادي را ندارند ما يکپارچه همه چيز را در اخيارتان قرار مي دهيم و به عنوان واحد علم سنجي شما در
نگاشت خدمات ارائه ميدهيم.
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