
  )مرجع دانش( سيويليكاتوليدات علمي دانشگاه بيرجند در پايگاه رتبه و 
  رسانياطالعكتابخانه مركزي و مركز  سنجيعلمواحد 

  

  مقدمه

 بهو  نموده فعاليت به آغاز 1384 سال در كه است خصوصي) سايتوب( اينترنتي پايگاه يك دانش، مرجع يا سيويليكا

 ديبنطبقه چهار در ايران كشور داخل و نيز برخي نشريات علمي هاكنفرانس و همايش مقاالت مجموعه نشر و سازينمايه

 عضو اسيويليك پايگاه. پردازدمي »سالمت علوم« و »اجتماعي علوم« و »زيستي علوم« ،»مهندسي و فيزيكي علوم« اصلي

 يتخصص هايهمايش و هاكنفرانس هايداده كنندهتأمين تنها ملي، كنسرسيوم اين در وبوده  ملي محتواي كنسرسيوم

  .است ايران كشور

  

  ايران هايدانشگاه بنديرتبه و سنجيعلم بخش

 اهپايگ در مقاالت، توليد آمار اساس بر كشور پژوهشي و دانشگاهي مراكز بنديرتبه و سنجيعلم بخش 1394 ماهدي از

 سيويليكا در هاآن شده نمايه مقاالت تعداد مبناي بر ايران علمي مركز 430 از بيش بخش اين در. گرديد رونمايي سيويليكا

  .ستا بررسي و مشاهدهقابل هاپژوهشگاه و آزاد دولتي، هايدانشگاه بنديتقسيم در بنديرتبه اين و اندشده بنديرتبه

  

  وليدات علمي دانشگاه بيرجندت

 ؛است نموده منتشر داخلي نشريات و هاهمايش در مقاله 6393 تاكنون بيرجند دانشگاهبر طبق مستندات پايگاه سيويليكا، 

 ندبيرج دانشگاه مقاالت ساالنه تعداد صفحه بعد نمودار. است كنفرانسي مقاله 5584 و ژورنالي مقاله 809 تعداد اين از كه

  .دهدمي نمايش را

  

  

نام 

  دانشگاه

 مقاالت تعداد

 اساس بر توليدي

  نوع مركز  سيويليكا آمار

 مركز رتبه

 توليد ازنظر

 كل در علم

  كشور

 ازنظر مركز رتبه

 بين در علم توليد

  دسترسي به سيويليكا  دولتي هايدانشگاه

دانشگاه 

  بيرجند
  29  42  دولتي  6393

كاربران اين مركز به 

منابع علمي سيويليكا 

  دسترسي دارند

  



  
  نمايه شده در پايگاه سيويليكا بيرجند دانشگاه مقاالت ساالنه . تعداد1شكل 

  

  )تأليفي هم( سازماني و دانشگاهي بين هايهمكاري

 ستا كشورها علمي توسعه شكوفايي و رشد در تأثيرگذار عوامل ترينمهم از يكي علمي، مراكز بين همكاري هايشاخص

 و كندمي استخراج را تأليفيهم هايشاخص سيويليكا سنجيعلم بخش. شودمي ذكر آن از تاليفيهم پژوهي،هم نام با كه

  .دهدمي قرار علمي مراكز اختيار در ايلحظه صورتبه

 مركز 238 از پژوهشگر 2،704 با تاكنون بيرجند دانشگاه پژوهشگران سيويليكا، پايگاه در سنجيعلم هايداده اساس بر

  .دهدمي نمايش را همكار سازمان 5 حداكثر زير ليست. اندكرده ارائه علمي تأليفات علمي

  مشهد فردوسي دانشگاه با مشترك مقاله 267

  تهران دانشگاه با مشترك مقاله 162

  بيرجند واحد اسالمي آزاد دانشگاه با مشترك مقاله 139

  )يكجا صورتبه مراكز همه( نور پيام دانشگاه با مشترك مقاله 117

  بلوچستان و سيستان دانشگاه با مشترك مقاله 100

  ... مراكز ساير با مقاله 1919 و

  

  مختلف هايرده در نويسندگان تعداد

  :است بوده زير صورتبه مقاالت توليد در بيرجند دانشگاه پژوهشگران همكاري

  اول نويسنده مقاله 4764

  دوم نويسنده مقاله 4311

  سوم نويسنده مقاله 2503

  چهارم نويسنده مقاله 877

 و مشاركت آن در بيرجند دانشگاه از نويسنده يك از بيش است ممكن و نيست يكتا مقاالت شامل فوق، آمار: توضيح

  .است شده استخراج مركز هر از يكتا همكار اساس بر فقط مركز اين علم توليد آمار ولي. اندداشته همكاري



  

  هاكنفرانسو  هاهمايشبرگزاري 

 ارنمود. است علمي مركز هر فعاليت سطح و جايگاه بررسي اصلي معيارهاي از يكي علمي، هايهمايش و رويدادها برگزاري

 در شدهثبت هايداده اساس بر .دهدمي نمايش را بيرجند دانشگاه توسط برگزارشده هايكنفرانس و هاهمايش تعداد روبرو

  .است شده برگزار بيرجند دانشگاه توسط همايش 29 تاكنون ايران هايهمايش پايگاه

  
كه در پايگاه سيويليكا نمايه  1398تا  1385در دانشگاه بيرجند در بازه زماني  برگزارشدههاي . تعداد همايش2شكل 

  اندشده
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