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 مقدمه

 و همایش مقاالت مجموعه نشر و سازینمایه به که است خصوصی( سایتوب) اینترنتی پایگاه یک دانش، مرجع یا سیویلیکا

 پایگاه مرجع عنوانبه ایران هایکنگره و هادانشگاه از تعدادی توسط پایگاه این. پردازدمی ایران کشور داخل هایکنفرانس

 .شودمی معرفی تخصصی

 اصلی بندیطبقه چهار در علمی هایرشته کلیه مقاالت حاضر، حال در و نموده فعالیت به آغاز ۱۳۸۴ سال در سیویلیکا،

 .نمایدمی ارائه را «سالمت علوم» و «اجتماعی علوم» و «زیستی علوم» ،«مهندسی و فیزیکی علوم»

 و هاکنفرانس هایداده کنندهتأمین تنها ملی، کنسرسیوم این در و است ملی محتوای کنسرسیوم عضو سیویلیکا گاهپای

 .است ایران کشور تخصصی هایهمایش

 

 ایران هایدانشگاه بندیرتبه و یسنجعلم بخش

 پایگاه در مقاالت، تولید آمار اساس بر کشور پژوهشی و دانشگاهی مراکز بندیرتبه و سنجیعلم بخش ۱۳۹۴ ماهید از

 سیویلیکا در هاآن شده نمایه مقاالت تعداد مبنای بر ایران علمی مرکز ۴۳۰ از بیش بخش این در. گردید رونمایی سیویلیکا

 .است بررسی و مشاهدهقابل هاپژوهشگاه و آزاد دولتی، هایدانشگاه بندیتقسیم در بندیرتبه این و اندشده بندیرتبه

 

 یدات علمی دانشگاه بیرجندتول

 ژورنالی مقاله ۸۰۹ تعداد این از ؛ کهاست نموده منتشر داخلی نشریات و هاهمایش در مقاله 6۳۹۳ تاکنون بیرجند دانشگاه

 .دهدمی نمایش را بیرجند دانشگاه مقاالت ساالنه تعداد صفحه بعد نمودار. است کنفرانسی مقاله 55۸۴ و

 
 می دانشگاه بیرجند بر اساس گزارش پایگاه سیویلیکا. وضعیت تولیدات عل1جدول 

 نام دانشگاه

 مقاالت تعداد

 اساس بر تولیدی

 سیویلیکا آمار

 نوع مرکز

 ازنظر مرکز رتبه

 کل در علم تولید

 کشور

 علم تولید ازنظر مرکز رتبه

 دولتی هایدانشگاه بین در
 دسترسی به سیویلیکا

دانشگاه 

 بیرجند
 29 42 دولتی 6591

ان این مرکز به کاربر

منابع علمی سیویلیکا 

 دسترسی دارند

 

 (گزارش رتبه و تولیدات علمی دانشگاه بیرجند در پایگاه سیویلیکا )مرجع دانش

https://www.civilica.com/
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 پایگاه سیویلیکا نمایه شده دردانشگاه بیرجند  تعداد ساالنه مقاالت. 1 شکل

 

 (تألیفی هم) سازمانی و دانشگاهی بین هایهمکاری

 که است کشورها لمیع توسعه شکوفایی و رشد در تأثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی علمی، مراکز بین همکاری هایشاخص

 و کندمی استخراج را تألیفی هم هایشاخص سیویلیکا سنجیعلم بخش. شودیم ذکر آن از تالیفیهم پژوهی، هم نام با

 .دهدمی قرار علمی مراکز اختیار در ایلحظه صورتبه

 مرکز 2۳۸ از رپژوهشگ 27۰۴ با تاکنون بیرجند دانشگاه پژوهشگران سیویلیکا، پایگاه در سنجیعلم هایداده اساس بر

یرجند داشته اند عبارتند ی که بیشترین مقاالت مشترک را با دانشگاه بهمکار سازمان 5که  اندکرده ارائه علمی تألیفات علمی

 از: 

 (مشترک مقاله 267) مشهد فردوسی دانشگاه 

 (مشترک مقاله ۱62) تهران  دانشگاه 

 (مشترک قالهم ۱۳۹) بیرجند واحد ،اسالمی آزاد دانشگاه 

 (مشترک مقاله ۱۱7( )مراکز همه) نور پیام دانشگاه 

 (مشترک مقاله ۱۰۰) بلوچستان و سیستان دانشگاه 

 (مقاله ۱۹۱۹) مراکز سایر 

 مختلف هایرده در نویسندگان تعداد

 :است بوده زیر صورتبه مقاالت تولید در بیرجند دانشگاه پژوهشگران همکاری

 مقاله ۴76۴در   اول نویسنده  

 مقاله ۴۳۱۱در   دوم نویسنده 

 مقاله 25۰۳در   سوم نویسنده  

 مقاله ۸77در   چهارم نویسنده  

 این مقاالت در جندبیر دانشگاه از نویسنده یک از بیش است ممکن و نبوده یکتا مقاالت شامل فوق، آمار الزم به ذکر است که

 .است شده خراجاست مرکز هر از یکتا همکار اساس بر طفق مرکز این علم تولید آمار ولی. اندداشته همکاری و مشارکت
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 هاکنفرانسو  هاهمایشبرگزاری 

 نمودار. است میعل مرکز هر فعالیت سطح و جایگاه بررسی اصلی معیارهای از یکی علمی، هایهمایش و رویدادها برگزاری

 در شدهثبت یهاداده اساس بر .دهدمی مایشن را بیرجند دانشگاه توسط برگزارشده هایکنفرانس و هاهمایش تعداد روبرو

 .است شده برگزار بیرجند دانشگاه توسط همایش 2۹ تاکنون ایران هایهمایش پایگاه

 

 
 پایگاه سیویلیکا نمایه شده دردانشگاه بیرجند  هایتعداد همایش و کنفرانس. 2 شکل

 

 

 هاپیشنهاد

 :شودمیل پیشنهاد کسب رتبه باالتر در این پایگاه موارد ذی منظوربه

 در این پایگاه هاهمایشالتزام دبیران همایش بر بارگذاری مقاالت  .۱

 داخلی هایهمایشتشویق و ترغیب دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ارسال مقاله به  .2

 المللیبینبیشتر در سطح ملی و  هایکنفرانسو  هاهمایشبرگزاری  .۳

 افزایش نشریات علمی دانشگاه .۴

 پژوهشگران المللیبینملی و  هایهمکاریمناسب جهت ترغیب  ایجاد راهکارهای .5

 

 منابع

 
1. http://www.icnc.ir/Index.aspx?pid=313 

2. http://help.civilica.com 

3. http://www.civilica.com 

4. https://fa.wikipedia.org/ 
5. http://www.isna.ir/fa/news/94120302203 
6. https://www.uniref.ir/University28 
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تولید علمی قابل ارزیابی در  Web of Science ،۳۰7656تولید علمی کشور ایران در پایگاه استنادی  5۰۸2۴۴در میان 

عنوان از تولیدات علمی در زمره مقاالت برتر حوزه موضوعی در پایگاه  2۳2۴ و در این میان اندقرارگرفته ESIپایگاه 

( قرار دارند. بعضی از این تولیدات ESI, Essential Science Indicators)علم یا شناساگر اساسی علم  دارانهیطال

یکی از مقاالت کنند. در این راستا داغ علمی قرار دارند که در مرز دانش یا لبه علم حرکت می هایجبههعلمی در زمره 

 یشناسستیز حوزه موضوعی دانشگاه بیرجند در یشناسستیزگروه  علمیهیئتسرکار خانم دکتر هما مالیی عضو محترم 

در لبه )مقاالت موضوعی واقع  های پیشتازمقاالت زمینه( توسط این پایگاه در زمره MicroRNAو ژنتیک ) یمولکول

 نیز علمی نوظهور یهاحوزه تحقیق، هایجبهه الزم به ذکر است که به ( قرار گرفت.Research Frontsعلم و مرز دانش، 

 تحت پوشش این مقاالت، یهاحوزه. دارند مختلف یهارشته در علم یوسوسمت تعیین در ریمحو نقشی که شودمی گفته

 و ارزش اقتصادی از بالقوه صورتبه که دهندیم تشکیل را رشدی حال در سرعتبه اما نوظهور، نسبتا   دانشی یهاحوزه

 باال نیستند.چنین مقاالتی لزوما مقاالت با استناد  .هستند برخوردار نیز باالیی تجاری

کسب این موفقیت را به ایشان تبریک عرض کرده و آرزوی موفقیت نشر کتابخانه مرکزی و مرکز  سنجیعلمواحد 

 دانشگاه را دارد. علمیهیئتبرای ایشان و سایر اعضای  شیازپشیب

غ علمی، انتخاب موضوع دا هایجبههجهت آشنایی با  رساندیمو دانشجویان  علمیهیئتضمنا  به استحضار اعضای محترم 

 Essential Science Indicatorsبه پایگاه  دیتوانیم Web of Scienceو تحقیق در موضوعات برتر پایگاه  نامهانیپا

 تماس حاصل فرمایید. سنجیعلممراجعه نموده و یا با واحد 

 

 

 

 

 

 

 (Research Front) قیدر جبهه تحق رجندیجوان دانشگاه ب یعلمئتیمقاله عضو ه
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 دکتر آقای جناب ،کوبنیزرمحمد حسین  دکتر آقای جناب ،ددانشگاه بیرجن علمیهیئت اعضای محترممقاالت پنج تن از 

 هما دکتر خانم سرکار و رئیسی یعل دریح دکتر آقای جناب صادقی، سوسن دکتر خانم سرکار السادات، رییسسیدناصر 

 .گرفتند قرار (Highly cited papers) خود در زمره مقاالت پر استناد دنیا موضوعی یهاحوزه در مالیی

 ( دانشگاه بیرجند Highly cited papersمقاله پراستناد ) 5 .2جدول 

Source: Clarivate analytics, Essential Science Indicators (ESI) 

No Title Authors Sources 

1 Zircon U-Pb age constraints from Iran on the 

magmatic evolution related to Neotethyan 

subduction and Zagros orogeny 

Chiu, Han-Yi; Chung, Sun-Lin; 

Zarrinkoub, Mohammad Hossein; 

et al. 

LITHOS 

Volume:  162    Pages:  70-

87    Published:  MAR 2013 

2 Surface modified magnetic Fe3O4 

nanoparticles as a selective sorbent for solid 

phase extraction of uranyl ions from water 

samples 

Sadeghi, Susan; Azhdari, Hoda; 

Arabi, Hadi; et al. 

Journal of Hazardous 

Materials.  215: 208-216 

Published:  MAY 15 2012 

3 Report on the 5th International Meeting of 

the IUGS Lower Cretaceous Ammonite 

Working Group, the Kilian Group 

(Ankara, Turkey, 31st August 2013) 

Reboulet, S; Szives, O; Aguirre-

Urreta, B; Barragan, R; 

Company, M; Idakieva, V; 

Ivanov, M; Kakabadze, MV 

Moreno-Bedmar, JA; Sandoval, 

J; Baraboshkin, EJ 

Caglar, MK; Fozy, I; Gonzalez-

Arreola, C; Kenjo, S 

Lukeneder, A; Raisossadat, SN; 

Rawson, PF; Tavera, JM 

Cretaceous Research  

50: 126-137 

Published:  JUL 2014 

4 MicroRNA replacement therapy in cancer Mollaei, Homa; Safaralizadeh, 

Reza; Rostami, Zeinab 

  

Journal of Cellular 

Physiology.   

234(8): 12369-12384 

Published:  AUG 2019 

5 Assessment of the chitosan-functionalized 

graphene oxide as a carrier for loading 

thioguanine, an antitumor drug and effect of 

urea on adsorption process: Combination of 

DFT computational and molecular dynamics 

simulation studies  

Hasanzade, Z (Hasanzade, 

Zohre) ; Raissi, H (Raissi, 

Heidar) 

Journal of Biomolecular 

Structure Dynamics  

37(10): 2487-2497 

2019 

  

ارای ددر زمره پژوهشگران  رجندیدانشگاه ب یعلمئتیه یپنج نفر از اعضاقرارگیری 

 مقاله پراستناد دنیا در حوزه موضوعی

http://apps.webofknowledge.com.ezaccess.ir/site/https:/apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D1fThGutth8rTXKksum&page=1&doc=14&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.ezaccess.ir/site/https:/apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D1fThGutth8rTXKksum&page=1&doc=14&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.ezaccess.ir/site/https:/apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D1fThGutth8rTXKksum&page=1&doc=14&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.ezaccess.ir/site/https:/apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D1fThGutth8rTXKksum&page=1&doc=14&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.ezaccess.ir/site/https:/apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D1fThGutth8rTXKksum&page=1&doc=14&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.ezaccess.ir/site/https:/apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D1fThGutth8rTXKksum&page=1&doc=14&cacheurlFromRightClick=no
http://apps.webofknowledge.com.ezaccess.ir/site/https:/apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1fThGutth8rTXKksum&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=8028846
http://apps.webofknowledge.com.ezaccess.ir/site/https:/apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=D1fThGutth8rTXKksum&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&daisIds=305107
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. استنادها بیانگر میزان شودمیهای پژوهشگران تعیین صورت گرفته به پژوهش استنادات تعداد اساس برمرجعیت علمی 

یک محقق بیشتر  یهاپژوهشتعداد استنادهای صورت گرفته به  هرچقدرهستند.  منتشرشده یهاپژوهشاستفاده از نتایج 

 .اندشدهرفتهیپذاز طرف جامعه علمی بیشتر  هاپژوهشوی باالتر بوده و این  یهاپژوهشیفیت باشد، ک

برای  Clarivate Analytics( شرکت Essential Science Indicatorsهای اساسی علم )پایگاه اطالعاتی شاخص

سال اخیر را  ۱۰محققان دنیا در  یهاپژوهشانتخاب دانشمندان یک درصد برتر دنیا، تعداد استنادهای صورت گرفته به 

اد استنادهای تعد اساس بر. سپس این محققان کندمی یبندطبقهرشته موضوعی  22شمارش کرده و این محققان را در 

 ESI .شوندیمن برتر انتخاب دانشمندا عنوانبهو یک درصد برتر از هر رشته  شوندیم یسازمرتبنزولی  صورتبهدریافتی 

و داغ( معرفی  استناد پر)موضوعی را با ارائه مقاالت برتر  یهاحوزه، پژوهشگران، کشورها و مؤسساتت، همچنین نشریا

 . دینمایم

در رشته  یفتایدر یکه از لحاظ تعداد استنادها شودیاطالق م یبه مقاالت (Highly cited papers) مقاالت پراستناد

به  (Hot papers) مقاالت داغ؛ درصد برتر قرار گرفته است کیت ساله، در زمره مقاال ۳۱ یدر بازه زمان خود یموضوع

الت در زمره مقا دو ماهه، یخود در بازه زمان یدر رشته موضوع یافتیدر یاز لحاظ تعداد استنادها که شودیگفته م یمقاالت

ناد اطالق ت پر است( به دو دسته مقاالت داغ و مقاالTop papers) مقاالت برتر؛ است دهم درصد برتر قرار گرفته کی

 .شودیم

 

 پژوهشگران ندهآی در که است امیدوار این عزیزانضمن عرض تبریک به  نشرکتابخانه مرکزی و مرکز  سنجیعلم احدو

 .گیرند قرار برتر پژوهشگران میان در بتوانند دانشگاه از بیشتری

میزان استنادات  بردن باال( و h-index) جهت ارتقاء شاخص اچ رساندیم علمیهیئتضمنا  به استحضار اعضای محترم 

 مراجعه یرساناطالع مرکز و مرکزی کتابخانه سایت در راهنماها قسمت  – سنجیعلمبه بخش  دیتوانیمبه مقاالت خود 

 (.اچ شاخص ارتقاء و استنادات افزایش برای موفقیت کلید ۳۳) فرمایید

 
 

 
 یو مشابهت، سرقت علم یهمپوشان زانیم نییتع یاز انتشار ، به لحاظ ساختار، اصول فن نگارش، بررس شیپمقاله الزم است 

 :دیاستفاده کن ریز یافزارهانرماز  دتوانییمنظور م نی. بدردیقرار گ یبررسمورد ،یو ادب

 

 

 
 

موجود و قابل  سنجی، قسمت راهنماهابخش علمراهنمای استفاده از این ابزار در سایت کتابخانه، 

 دریافت می باشد

 قیاز انتشار تحق شیپ یابزارها

https://birjand.ac.ir/lib/fa/page/3426/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://birjand.ac.ir/file/download/page/1579594554-33.pdf
https://birjand.ac.ir/lib/fa/page/3426/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7
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کتابخانه تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ۱65ایرانداک( در میان )به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 

انزده کتابخانه در لیست پ ؛ وآورده است به دسترا  یامالحظهقابلرسانی دانشگاه بیرجند رتبه عتف( کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع)

گردآوری و  NISO Z39.7 های تابعه وزارت عتف بر اساس استانداردهای دانشگاهآمار کتابخانه بندیرتبهبرتر قرار دارد. در این نظام 

منتشر شده است. این آمار بر پایه پنج شاخص: مجموعه، نیروی  AK.irandoc.ac.irها )آک( به نشانی: در سامانه آمار کتابخانه

 انی، زیرساخت، اعتبارات و خدمات تنظیم شده است.انس

 
های مدنظر از نظر شاخصه با برخی دیگر از دانشگاه های کشور . مقایسه وضعیت کتابخانه مرکزی دانشگاه بیرجند3جدول 

 های زیرپوشش وزارت عتفها و پژوهشگاهبندی کتابخانه های دانشگاهایرانداک برای رتبه
 

 

 ردیف

 

 

 نام موسسه

 ام کتابخانه(ن)

رتبه 

مجموعه از 

 ۱65رتبه نیروی انسانی از  ۱65

رتبه زیرساخت 

 ۱65رتبه اعتبارات از  ۱65از 

رتبه خدمات از 

۱65 

کتاب 

 چاپی

 (جلد)

همه 

 منابع

کارکنان با 

رشته 

تحصیلی 

 کتابداری

کارکنان با 

 هایرشته

 دیگر

همه 

 کارکنان

 

مساحت 

 مخزن

مساحت 

تاالر 

 مطالعه

هزینه کرد 

رای منابع ب

 داخلی

 )ریال(

هزینه کرد 

برای منابع 

 خارجی

 )ریال(

هزینه کرد 

تحقیق و 

 اعضاء توسعه

شمار امانت به 

 کنندگانمراجعه

 تهران کتابخانه دانشگاه 1

 مرکزی
1 1 2 1 1 2 7 64 47 21 1 23 

دانشگاه فردوسی مشهد  2

و کتابخانه  رسانیاطالعمرکز 

 مرکزی

4 2 1 15 3 5 9 2 2 21 4 2 

دانشگاه صنعتی شریف  3

 کتابخانه مرکزی
5 4 8 4 5 18 25 3 1 21 21 21 

دانشگاه اصفهان کتابخانه  4

 مرکزی و مرکز اسناد
2 5 4 10 5 7 18 4 32 21 3 4 

دانشگاه الزهرا کتابخانه  5

 مرکزی
3 8 5 9 5 10 6 15 6 21 10 49 

 کتابخانه) شیراز دانشگاه 6

 (اسناد مرکز و مرکزی
6 6 12 3 5 1 3 18 9 1 18 8 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر  7

 کتابخانه مرکزی
8 7 6 10 6 17 11 34 21 8 16 13 

دانشگاه تربیت مدرس  8

 کتابخانه مرکزی
11 3 3 5 2 12 13 17 11 6 14 27 

دانشگاه صنعتی اصفهان  9

 کتابخانه مرکزی
16 9 7 8 6 19 2 9 3 21 8 3 

ن دانشگاه شهید باهنر کرما 10

 کتابخانه مرکزی
18 16 13 6 7 16 4 11 22 21 11 32 

دانشگاه بیرجند  11

کتابخانه مرکزی و مرکز 

 رسانیاطالع

21 21 12 14 15 9 14 6 47 21 5 20 

 

 پوشش وزارت عتف ریز یهاها و پژوهشگاهدانشگاه هایکتابخانه یبندگزارش رتبه
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پانزدهم،  در رتبهبیست و یکم، در شاخص نیروی انسانی  در رتبه کتابخانه در شاخص منابع ۱65کتابخانه مرکزی دانشگاه در میان 

کرد ششم، هزینه در رتبه چهاردهم، هزینه برای گردآوری منابع داخلی در رتبهنهم، مساحت سالن مطالعه  در رتبهمساحت مخزن 

تعداد امانت  و پنجم در رتبهبیست و یکم، شاخص اعضاء  در رتبهچهل و هفتم، هزینه کرد برای تحقیق و توسعه  در رتبهمنابع خارجی 

 قرار دارد. بیستم  در رتبه انکنندگمراجعهبه 

عتف( قرار )ها و مراکز پژوهشی تابعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری برتر دانشگاه پانزده کتابخانهبدین ترتیب این واحد در میان 

 یانساننیروهای  . تعداددهدمیکشور را نشان  یهادانشگاهمرکزی برتر  یهاکتابخانهدارد. جدول ذیل تعداد نیروهای انسانی موجود در 

 دیگر است. یهادانشگاه یهاکتابخانهدانشگاه بیرجند کمتر از  یرساناطالعکتابخانه مرکزی و مرکز 

 

 هاکتابخانهمقایسه نیروی انسانی  . 4جدول 

 تعداد نیروی انسانی نام کتابخانه ردیف
 نفر 55 مرکزی تهران کتابخانه دانشگاه  1

 نفر 42 و کتابخانه مرکزی رسانیعاطالدانشگاه فردوسی مشهد مرکز   2

 نفر 24 (اسناد مرکز و مرکزی کتابخانه) شیراز دانشگاه  3

 نفر 27 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دانشگاه اصفهان  4

 نفر 18 دانشگاه الزهرا کتابخانه مرکزی  5

 نفر 23 دانشگاه صنعتی امیرکبیر کتابخانه مرکزی  6

 نفر 34 کزیدانشگاه صنعتی شریف کتابخانه مر  7

 نفر 22 دانشگاه صنعتی اصفهان کتابخانه مرکزی  8

 نفر 22 شهید باهنر کرمان کتابخانه مرکزی  9

 نفر 13 رسانیاطالعدانشگاه بیرجند کتابخانه مرکزی و مرکز   10

 
 و راهکارها هاچالش، هافرصت

تواند گمراه کننده باشد، با این وجود توجه به چند نکته با میها در مقابل شاخصای، ، به ویژه آمارهای مقایسهاسـتناد به آمارهاگرچه 

 تواند ثمربخش باشد: الذکر میبندی فوقمدنظر قرار دادن رتبه

در کسب رتبه برتر مؤثر بوده وری در سطح دانشگاه، عالوه بر افزایش بهرههای دانشگاه های دانشکدهادغام کتابخانه (۱

 ؛است

ها ، هرچند در قیاس با سایر دانشگاهنقش داشته است بندیرتبهائه خدمات متنوع در این تمرکز نیروی انسانی موجود و ار (2

 ؛مواجه است کمبود نیروی انسانیبا کتابخانه مرکزی و مرکز نشر 

بخش  نیا ـدیبودجه خر کتابخـانه، نوع منابع در محل نیعـدم اسـتفاده از ا لیبه دل ،یمنـابع خارج نهیبخش هز در (۳

( بوده است که در ی)و نه چاپ یهای اطالعات گاهیپا قیطر از یمنابع خارج نیبه سـمت تام کردیست و روا افتهیکاهش 

 ؛نشده است دهیآمار د نیا

 ؛استوابسته  باالدستی هایمدیریت و دیگر هایبخش به جاری تصمیمات از مهمی بخشهای دانشگاهی، در کتابخانه (۴

 پذیر نباشد.مدیریتی درسطح کتابخانه امکان انشگاه انعطاف الزمگاها ممکن است به دلیل مصالح د بنابراین

تواند تحت تاثیر قرار دهد. که فاقد درآمدزایی مستقیم است میدلیل اینرا به کتابخانه ،دانشگاهعمومی  مالی مشکالت (5

جذب  ت، ولیگرچه در این سالها بودجه نسبتا مناسبی برای خرید کتاب از سوی معاونت پژوهشی تخصیص یافته اس

، در ارتقاء کیفی آن موثر خواهد کنند فراهم را کتابخانه تجهیزات از بخشیویژه به مالی، کمک با بتوانند که خیرینی

 .بود
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های نوین و تبدیل آن به مرکز یادگیری ضروری است. در این راستا تا کنون های کتابخانه در حوزهبهبود توانمندی (6

 اقدامات زیر انجام شده است:

 دسترسی به دو میلیون جلد کتاب التین در سامانه مگاپیپر لف(ا

 پایگاه اطالعاتی و انجمن علمی ۸۳دسترسی به ب( 

 و بخش مرجع رسانیاطالع هایسالنمطالعه،  هایسالنصندلی در  6۰۰امکان مطالعه و تحقیق با ظرفیت پ( 

 2و  ۱ رسانیاطالع هایسالندر  امپیوترک ۱۱۴امکان استفاده از خدمات اینترنت و کامپیوتر با ظرفیت ت( 

 ۳رسانی شماره اندازی کارگاه کامپیوتر در سالن اطالعث( راه

 شناسیج( ایجاد کارگاه مرجع

 

های زیر را هرچه سریعتر عملیاتی شده به مراجعین کتابخانه مرکزی در تالش است برنامهدر راستای بهبود خدمات ارائههمچنین 

 نماید:

 و یا بوفه شاپکافی یک اندازیراه (۱

 کتابخانه تلگرامی کانال ایجاد (2

 هاآن دفاع از سال دو کهاین شرطبه متقاضیان، به نامهپایان کامل متن ارائه منظوربهعملیاتی کردن کتابخانه دیجیتال  (۳

 دیجیتال. موجود منابع دیگر باشد و گذشته

 تجهیزات و امکانات(نیروی انسانی، درصورت تامین ) سنجیبخش علم اندازیراه (۴

 کمیته انتخاب کتاب در کتابخانه مرکزی تأسیس (5

 علمیهیئتدانشجویان و اعضای  موردنیازهای آموزشی جهت خرید بهینه منابع گروه ازپیشبیشمشارکت  (6

 تأمینامانت کتابخانه جهت  افزارنرمموجود در  هایگزارشمراجعین از طریق  موردعالقهموضوعی  هایحوزهبررسی  (7

 موردنیازابع من

  خوانندگان است. موردعالقهخریداری کتب عمومی مانند کتب تاریخی، ادبی، رمان و غیره که  (۸
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 های مدنظر سایمگوبر اساس شاخص دانشگاه بیرجند در کشور، منطقه و جهان جایگاه. 3شکل 

 
 

 

بندی سایمگوتبهدر جهان برمبنای نظام ردانشگاه بیرجند کلی رتبه روند تغییرات . 4شکل   
 

  

 (SCIMAGO) مگویسا یبندهدر نظام رتب رجندیگزارش رتبه دانشگاه ب
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بندی سایمگودر جهان برمبنای نظام رتبهدانشگاه بیرجند پژوهش، نوآوری و اجتماعی رتبه روند تغییرات . 5شکل   

 

 

-ی نظام رتبهپژوهش، نوآوری و اجتماعی برمبنا کل، رتبه در جهان، خاورمیانه و ایران از لحاظدانشگاه بیرجند جایگاه . 6شکل 

وبندی سایمگ  
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 اعتبار و شهرت -1

 .است مجله یک کیفیت سنجش در اصلی عوامل از یکی مجله یک تحریریه هیئت و سردبیر ناشر، اعتبار و شهرت

 .باشد مشخصباید شفاف و  مجله سردبیر تخصص و وابستگی

 الزم شرط معتبر یمجله نوانعبه مجله یک پذیرش در مهم عامل عنوانبه ناشران انجمنی یا و پژوهشی دانشگاهی، وابستگی

 .است

 المللیبین زمانی نشریه یک که است معنی بدان امر این. باشند داشته متنوع المللیبین وابستگی بایدنیز  تحریریه هیئت اعضای

 .باشند مجله در موضوع نظرصاحب و مختلف کشورهای از آن اعضای که است

 یهاتیهو دارای مجالت تحریریه هیئت اعضای برخی. باشند جعلی نه و واقعی هویت دارایهمچنین  باید تحریریه هیئت اعضای

 .باشند مجالت یدامنه و حوزه با مرتبط تخصصی دارایاین افراد باید لزوما  .هستند معتبر یهادانشگاه وابستگی با جعلی

  

 مجله یحوزه و دامنه -2

 و هبود یارشتهانیم یحوزه در مجله کهآن مگر. باشد نویسنده خصصت با مرتبط و مشخص کامال  باید مجله تخصصی حوزه و دامنه 

 .است مستثنا امر این فرهنگی مقاالت مورد در. باشد یارشتهانیم نیز نویسنده مقاله

 

 داوری فرآیند زمان -3

 .است مهم بسیار انتشار ات پذیرش زمان از نیز و رد یا پذیرش تا مقاله درج میانگین متوسط. باشد معقول باید داوری زمان توسطم 

 

 انتشار یدوره -4

که اعتبار ؛ مگر ایناست ابهام مورد مجله آن باشد، زیاد بسیار نشریه انتشار معین دوره یک در مجله انتشار یهادوره تعداد چنانچه 

 آن قبال توسط یه مرجع مطمئن تایید شده باشد.

 

 استنادی هاینمایه -5

 ساینس آف وب و اسکوپوس نظیر استنادی اطالعاتی هایپایگاه یا حوزه با مرتبط اطالعاتی هایبانک در مجله مقاالت چنانچه 

 و نیستند معتبر استنادی هایپایگاه در مجالت تمامی همواره وجودبااین. شودمی تلقی اعتبار مهم شاخص عنوانبه شود نمایه

 .نظرگیرند در را معتبر مجله یک هایویژگی دیگر باید نویسندگان

 

 مجله قدمت -6

 دانشگاهی جوامع سوی از آن پذیرش از معیاری عنوانبه تواندیم است، منظم انتشار حال در نشریه یک متمادی یهاسال چنانچه

 .دیافزایم مجله اعتبار بر نیز هاآن بودن دسترس در و مرتب بایگانی داشتن .باشد

 .شودمی محسوب منفی نقطه یک عنوانبه امر این ت،اس انتشار در مدتیطوالن یهاوقفه دارای نشریه یک چنانچه

 

 برای انتخاب جهت انتشار مقاله المللینیب /یمعتبر خارج هینشر کی یهایژگیو
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 ویراستاری استانداردهای -7

؛ شود گرفته نظر در معتبر مجله عنوانبه تواندیم باشد، نویسندگان سوی از نگارش برای واضحی یهادستورالعمل دارای مجله چنانچه

 .باشد مؤثر مجله یک اعتبار در تواندیم  ”Instructions to Authors“ نظیر وجود راهنماهای شفافی بنابراین

 آید حساببه نشریه یک بودن پژوهشی علمی از معیاری عنوانبه تواندیم نیز شده منتشر قبلی مقاالت کیفیت و ظاهر

 .باشد مجله سنجی اعتبار در مهم معیاری تواندیم ،موردنظر یسندهینو سوی از نشریه یک مقاله داوری فرآیند تعقیب امکان

 ..… و آرشیو قبیل از مجله با مرتبط موارد کلیه خصوص در شفاف و مناسب سایت و سامانه نداشت

 

 پذیرش نرخ -8

 منتشر شماره هر در کم زمان با و مقاله زیادی تعداد که یاگونهبه. است زیاد بسیار نیستند، اعتبار دارای که مجالتی پذیرش نرخ 

 .رسانندیم چاپ به شماره هر در گزینشی صورتبه را االتمق بهترین تیفیباک مجالت کهیدرحال. کنندیم

 

 هزینه -9

 رنگی تصاویر از استفاده و صفحات برای یاالزحمهحق پذیرش، برای یاالزحمهحق ،(سابمیتدرج ) برای یاالزحمهحق مجالت برخی 

. بیفزاید مجله اعتبار عدم بر تواندیم ردیدت عوامل از دیگر برخی وجود صورت در که کنندیم دریافت خاص یارسانه یهافرمت یا و

 .شودمین گرفته نظر در مجالت تمام برای و نیست کلی قانون کینیا البته

 

 نویسندگان حقوق -10

 و مؤلف حق نظیر مطالبی درج صورت در. شود بررسی نویسنده و اثر مؤلف حق با مرتبط اطالعات لحاظ به باید مجله یک سایتوب 

 .ابدییم افزایش مجله اعتبار پژوهشی اخالق رعایت دییتأ مقاالت، زا استفاده ینحوه

 

 انتشار نوع -11

 .شوند انتخاب پژوهشی مقاالت دارای مجالت حتما  بنابراین؛ دهندیم قرار رشیموردپذ را مقاالت از خاصی انواع تنها مجالت برخی 

 

 نشریه یک الکترونیکی پست -12

. دیآینم حساببه معتبر مجالت از باشد، یاهو یا گوگل نظیر عمومی جستجوی موتورهای به وابستگی نشریه یک ایمیل آدرس چنانچه

 .باشد نشریه یک اعتبار بر دلیلی تواندیم انجمنی یا و دانشگاهی یا پژوهشی سازمان به مجله یک الکترونیکی پست آدرس وابستگی

 اعتبار بر سایتوب همان راه از آن یهایداور و مقاله ارسال کانام و مجله کامل اطالعات همراه به معتبر دامنه با سایتوب داشتن

 .دیافزایم مجله

 

 نامعتبر هایژورنال لیست در نداشتن قرار -13

 ژورنال نام نبودن از و کرده مطالعه راین وزارت (Blacklistنامعتبر ) یهاژورنال لیست ابتدا ISI ژورنال یک به مقاله ارسال از قبل 

 .شوید مطمئن لیست ینا در موردنظرتان

 

 خارجی معتبر هایژورنال انتخاب با رابطه در نهایی نتیجه -14

 برای مناسب مجله یک توانیدمی شما مجالت، تیفیباک رابطه در دیگری نکات به توجه همچنین و شد گفته باال در آنچه به توجه با

 نشیند،می ثمر به مرحله این در دیادهیکشزحمت آن روی بر هاماه که شما علمی کار که نکنید فراموش. نمایید انتخاب خود مقاله چاپ
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 همراه به ISI معتبر یهاژورنال فهرست به دیتوانیم بیشتر راهنمایی برای. نمایید عمل دقت با و نکرده عجله مجله انتخاب در بنابراین

Impact Factor کنید مراجعه هاآن. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

طریق نشاتی زیر قابل  ازو  و کم اعتبار است. یناشر نامعتبر و جعل ۱۳77 تعدادعنوان نشریه و  ۳۱6۴این فهرست شامل 

 (شکل صفحه بعد ) :تدسترسی اس

 

https://www.isc.gov.ir/fa 
 

جهان اسالم  یاستناد هینما یاعتبار، نامعتبر و جعلو ناشران کم اتیفهرست نشر
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