
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیرجند نشکاهدا گاهنامه علم سنجی  

نوآوری و فناوری پژوهش، معاونت  

نشر مرکز و مرکزی کتابخانه  

سنجی علم واحد  

1399تابستان  3سال دوم، شماره   

 :دیخوانیمدر این شماره 

 

 کوپرنیو راهنمای عنوان با سنجی علم واحد نشریه از شماره پانزدهمین انتشار 

 شاخص CiteScore ۲۰19 اسکوپوس در شده نمایه نشریات 

 اهدانشگ نشر مرکز و مرکزی کتابخانه سنجی علم واحد نشریه چهاردهمین انتشار 

 شد منتشر ۲۰19 آر سی جی نشریات لیست 

 نویسندگان جغرافیایی موقعیت افزار نرم راهنمای 

 ۲۰۲1 تایمز بندیرتبه در بیرجند دانشگاه درخشش 

 پایگاه در ۲۰۲۰ سال آگوست تا بیرجند دانشگاه علمی تولیدات وضعیت گزارش 

 اسکوپوس استنادی

 



 

 

 

واحد علم سنجی است جهت استفاده  15این راهنما که نشریه شماره  کروم منتشر شد. برای مرورگر راهنمای افزونه کوپرنیو

ند و کمرورگر است که از هوش مصنوعی استفاده می کوپرنیو یک افزونه است. دانشجویان و پژوهشگران محترم دانشگاه منتشر شده

 کند. فراهم می دسترسی به متن کامل مقاالت را تنها با یک کلیک برای کاربر

 مراجعه فرمایید راهنماها -بخش علم سنجی  جهت استفاده از این راهنما به

 

 

 

 

 

 

گیرد، در یک  که یک دوره دوساله را در بر می IFاست با این تفاوت که بر خالف شاخص  IFهمانند شاخص  CiteScoreشاخص 

منتشر می گردد. پایگاه اسکپوس توسط شرکت الزیور تهیه  SCOPUSدوره سه ساله محاسبه می شود. این شاخص از طرف پایگاه 

  و تاسیس شده است.

 مراجعه  راهنماها -بخش علم سنجی  یه شده در پایگاه اسکوپوس بهنشریات نما CiteScore 2019  جهت مشاهده فایل مقادیر

 .فرمایید

 

 

 

 

 

 وکوپرنی راهنمای عنوان با سنجی علم واحد نشریه از شماره پانزدهمین انتشار

(Kopernio) 

 اسکوپوس در شده نمایه نشریات CiteScore ۲۰19 شاخص

https://birjand.ac.ir/file/download/news/1597058675-kopernio.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


 

 

 

 

 رایب مجالت تحریریه هیئت به کمک برای سامانه این دهد، می دانشگاهیان به را رایگانی خدمات که است سایتوب یک پابلونز

 سال در سایت این. است شده فراهم دانشگاهی علمی مجالت به کمک و همکاری جهت داوران بازخورد نمایش و تأیید پیگیری،

 توان کارگیریبه با که است این پابلونز مأموریت. اند پیوسته سایت به محقق 550000 از بیش اکنونهم و شد اندازیراه 2012

 .کند فراهم را علم ارتقای زمینه نظارت

 راهنماها در اختیار شمارست. –راهنمای پابلونز در بخش علم سنجی 

 

 

 

 

 

 clarivate موسسه توسط ساالنه، صورت به  ،JCR اختصار به یا (Journal Citation Reports) مجالت استنادی گزارش

analytics شد منتشر. 

 شد منتشر 201۹ آر سی جی نشریات لیست

حت ت نشر مرکز و مرکزی کتابخانه سنجی علم واحد نشریه چهاردهمین انتشار

 عنوان راهنمای پابلونز

 شد منتشر ۲۰19 آر سی جی نشریات لیست



 clarivate موسسه توسط ساالنه، صورت به  ،JCR اختصار به یا (Journal Citation Reports) مجالت استنادی گزارش

analytics استنادی پایگاه در شده نمایه علمی نشریات حاوی لیست این. شود می منتشر web of science  گزارش.است 

 ضریب عمر، نیمه ساله، 5 تاثیر ضریب تاثیر، ضریب های شاخص: گیرد می قرار بررسی مورد شاخص چند اساس بر مجالت استنادی

 .شودمی محسوب نشریات علمی اعتبار برای هاآن اصلیترین و مهمترین از (IF) تاثیر ضریب شاخص حاضر حال در که...   و فوریت

 زارشگ - راهنماها سنجی علم بخش به کتابخانه سایت به تاثیر ضریب و چارک همراه به آر سی جی نشریات لیست دریافت جهت

 .فرمایید مراجعه JCR  ساالنه های

 

 

 

 

 

AuthorMapper  ابزاری آنالین) برخط( است که جستجو در تحقیقات علمی را برای شما امکان پذیر می کند، همچنین جستحو ،

در اسناد را بر اساس موقعیت جغرافیایی نویسندگان بر روی نقشه های جغرافیایی ) نقشه های گوگل مپ( امکان پذیر می نماید. با 

 ادغام فناوری محتوا و 

 

 نویسندگان جغرافیایی موقعیت افزار نرم راهنمای



یک رابط کاربری آسان و پویا را فراهم کرده و به شما این امکان را می دهد که بر اساس محتوی   AuthorMapper  نقشه برداری، 

 .موجود در اشپرینگر جستجوی مورد نظر خود را انجام دهید

 :امکانات

 .الگوهای تحقیق علمی را جستجو کنید

 .جبهه های داغ علمی و پیشینه و ادبیات تحقیق را مشخص کنید

 المللی جستجو کنید¬های بین¬تری را در میان همکاری¬بط گستردهروا

 متخصصان دیگری را در زمینه حوزه موضوعی مورد عالقه خود پیدا کنید

 ها متخصصین موضوعی را پیدا کرده و از آنان دعوت کنید¬ها و کتگره¬ها، کتفرانس¬برای برپایی همایش

 تحقیقات انتخاب نماییدمتخصصین موضوعی را جهت همکاری و داوری 

 برای نشریه خود داور و نویسنده پیدا کنید

 عنوان نشریه اشپرینگر برای مقاالت خود نشریه انتخاب نمایید 3664از میان 

https://birjand.ac.ir/file/download/page/1592034919-author-mapper.pdf 

 

 

 

 .گرفت قرار دنیا برتر هایدانشگاه جمع در بیرجند دانشگاه نام 2021تایمز مؤسسه بندیرتبه ترینتازه براساس

 

 که کرد اعالم کشور ۹3 از را دنیا برتر دانشگاه 1527 و ایران برتر دانشگاه 47 نام 2021 سال بندیرتبه ترینتازه در تایمز مؤسسه

 .درخشدمی دنیا هایبرترین بین در بیرجند دانشگاه نام

 

 ۲۰۲1 تایمز بندیرتبه در بیرجند دانشگاه درخشش

https://birjand.ac.ir/file/download/page/1592034919-author-mapper.pdf


 میان در10 رتبه کسب به موفق ه است توانستنیز  جهان جوان های دانشگاه برترین بندی رتبه ترین تازه براساس بیرجند دانشگاه

 .شود ایران دانشگاه 13

 هااهدانشگ المللی بین بندی رتبه هاینظام مشهورترین از یکی تایمز بندی رتبه: گفت ISC سرپرست دهقانی محمدجواد دکتر

 با بعد به 2010 سال از و "اس کیو -تایمز" بندی رتبه عنوان تحت اس کیو و تایمز همکاری با 2004 سال در بار اولین که است

 را خود ازنی مورد اطالعات از قسمتی هادانشگاه ارزیابی جهت تایمز بندی رتبه پایگاه.  شد منتشر رویترز تامسون موسسه همکاری

 .کند می تهیه اسکوپوس اطالعاتی پایگاه از را استنادات و پژوهشی اطالعات و ها نظرسنجی از را دیگر قسمتی ها،دانشگاه خود از

 تا 351 ایرتبه بازه در گرفتن قرار با کردستان، پزشکی علوم دانشگاه ،2021 سال تایمز بندی رتبه در اساس این بر: کرد اضافه وی

 .است داده ارتقا بازه یک گذشته سال به نسبت را ایران رتبه بهترین و آورده دست به را ایران های دانشگاه اول رتبه ،301

 450 و 351 تا 400 ای رتبه  هایبازه در گرفتن قرار با ترتیب به شریف صنعتی و نوشیروانی صنعتی هایدانشگاه: کرد تأکید دهقانی

 .اند شده معرفی بندیرتبه این در ایران سوم و دوم هایدانشگاه عنوان به 401 تا

 و است کرده خود آن از را اول رتبه متوالی سال پنجمین برای "آکسفورد" دانشگاه ،2021 تایمز بندی رتبه در: افزود دهقانی دکتر

 .دارند قرار سوم و دوم های رتبه در ترتیب به "هاروارد" و "استنفورد" دانشگاه

 جمهوری ها، دانشگاه تعداد نظر از که داشتند حضور اسالمی کشور 21 تعداد تایمز، 2021 سال بندی رتبه در: داشت بیان وی

 .است داشته را حضور تعداد بیشترین دانشگاه 47 با ایران اسالمی

 استنادات درصد، 30 وزن با پژوهش درصد، 30 وزن با آموزش کلی معیار 5 قالب در زیر جدول شرح به شاخص 13 از بندی رتبه این

 .است گرفته بهره درصد 2.5 وزن با صنعت با ارتباط و درصد 7.5 وزن با المللی بین وجهه درصد، 30 وزن با

 (2020 سال در شده اعالم) 2021 تایمز، بندیرتبه نظام در ایران هایدانشگاه

 

 نام دانشگاه 2020رتبه در  دانشگاه 2020رتبه در 

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 351-301 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 801-1000

 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 400-351 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 801-1000

 دانشگاه صنعتی شریف 500-401 دانشگاه خواجه نصیر طوسی 801-1000

 دانشگاه کاشان 600-501 دانشگاه شیراز 801-1000

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 600-501 دانشگاه الزهرا +1001

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 600-501 دانشگاه اراک +1001



 دانشگاه علوم پزشکی ایران 600-501 دانشگاه بیرجند +1001

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 600-501 دانشگاه بوعلی سینا +1001

 دانشگاه تهران 600-501 دانشگاه فردوسی مشهد +1001

 دانشگاه صنعتی اصفهان 800-601 دانشگاه گیالن +1001

 دانشگاه شهید بهشتی 800-601 دانشگاه حکیم سبزواری +1001

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جستارگشایی

شامل ) عنوان منبع 41317 به نزدیک اسکوپوس .است شده اندازیراه 2004 سال در که است استنادی اطالعاتی پایگاه 1اسکوپوس

 کند. ازمی سازی و منتشرسازی، چکیدهنمایه ناشر 11،678 حدود از را ها و غیره(نشریات، کتب سری، مجموعه مقاالت کنفرانس

ست. ا بهداشتی علوم و فیزیکی علوم اجتماعی علوم زیستی، علوم باالی سطح هایزمینه در شدهبررسی نشریات 34346 تعداد این

 وس،داده اسکوپ پایگاه در پوشش نشریات تحت تمام. تجاری مجالت نشریات و کتاب، مجموعه: است منبع نوع سه شامل مجموعه این

آنان  دارداستان کیفیت حفظ از تا گیرندمی قرار موردبررسی هرساله کنند،می منتشر این نشریات را کسانی چه اینکه از نظرصرف

 اسکوپوس کیفیت خورند.نیز به چشم می اختراع های ثبتمنابع قابل جستجوی اسکوپوس پروانهدر میان . شود حاصل اطمینان

نشریات  بندیرتبه) Index-h، CiteScore، 2SJRاند از که عبارت نماید؛گیری میمحتوی موجود را بر اساس چهار شاخص اندازه

SCImago )3 وSNIP (اسنیپ )هستند. 

 یکی اسکوپوس. رودمی بشمار جستجو برای جامع و سریع ابزارهای از یکی که است جهان تنادیاس پایگاه ترینبزرگ اسکوپوس

 برای خوبی ابزار پایگاه این شود.می با پرداخت هزینه اشتراک فراهمآن  اطالعات از استفاده که است 4شرکت الزیور محصوالت از

 به مقاالت را مشاهده نمایند؛ استناد میزان بلکه هاآن چکیده و مقاالت اطالعات تنهانه که است مختلف هایحوزه در پژوهشگران

 را هسته تمجال و تحقیقاتی مراکز سازمان، نویسنده، ترینفعال توانمی معتبر مقاالت به دسترسی و جستجو بر عالوه دیگرعبارتبه

 مجموعه و کتب علمی، مجالت خود، وسیع ایرشتهمیان پوشش با پایگاه این نمود. بندیرتبه و تعیین خاص موضوعی حوزه در

 .دهدمی ارائه انسانی علوم و هنر اجتماعی، علوم پزشکی، تکنولوژی، هایزمینه در را کنفرانسی مقاالت

 در جستجو امکان اسکوپوس. است کرده آوریجمع جهان سراسر از سند میلیون 6۹ از بیش کتابشناختی اطالعات اسکوپوس

. است کرده فراهم نیز را.( اندنرسیده چاپ مرحله به هنوز ولی اندشدهپذیرش چاپ، برای که مقاالتی) Article-in-press مقاالت

 است. … و انسانی علوم مهندسی، پایه، علوم پزشکی، زیستی، علوم اسکوپوس موضوعی پوشش

                                                           
1. Scopus. 
2. Scimago Journal & Country Rank. 
3. Source Normalized Impact per Paper 
4. Elsevier 

 در ۲۰۲۰ آگوست سال تا دانشگاه بیرجندتولیدات علمی گزارش وضعیت 

 اسکوپوس استنادی پایگاه

 



 

 سازیاز دانشگاه بیرجند در این پایگاه استنادی نمایهتولید علمی  3002میلیون سند در اسکوپوس، تا کنون  6۹از میان بیش از 

سازی شده است. همچنین چرخه استنادی تولیدات علمی مذکور در این پایگاه بررسی و مشخص شده است. این تعداد تولید و چکیده

 (.1شکل )ند ااند منتشر نمودهبه دانشگاه بیرجند داشته 5نفر از پژوهشگرانی که وابستگی سازمانی 1281 علمی را

 

 

 

 میزان تولیدات علمی دانشگاه بیرجند با وابستگی سازمانی مختلف در پایگاه استنادی اسکوپوس (1شکل )

 

های خراسان جنوبی به همراه شاخص اچ آنان را در پایگاه اطالعاتی اسکوپوس نشان جدول شماره یک میزان تولیدات علمی دانشگاه 

 می دهد. 

 

                                                           
5. Affiliation 



 های خراسان جنوبی در پایگاه استنادی اسکوپوسدانشگاه 6تولیدات علمی و هرش ایندکس ( میزان1جدول شماره )

 

No Institution documents H index 

1  Birjand University of medical sciences 1511 39 

2  Birjand University of technology 296 21 

3  Islamic Azad University, Birjand Branch 338 29 

4  Payame-Noor University, Birjand center - - 

5  University of Birjand 3002 58 
 

 

تولید علمی در رتبه اول  727های موضوعی به همراه فراوانی تولیدات علمی مشخص شده است. رشته مهندسی با حوزه 2در شکل 

 دارند.های بعدی قرار و بعدازآن رشته شیمی، فیزیک و نجوم، کامپیوتر در رتبه

 

 اسکوپوس استنادی پایگاه در بر اساس طبقه موضوعی بیرجند دانشگاه علمی تولیدات میزان( 2) شکل

مقاله  43دهد. نشریه انجمن سلطنتی شیمی انگلستان با میزان تولیدات علمی دانشگاه بیرجند در هر نشریه را نشان می 3شکل 

 رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

                                                           
6 . H-index or Hirsch index or Hirsch number. 



 

 اسکوپوس استنادی پایگاه در در نشریات علمی بیرجند دانشگاه علمی تولیدات میزان( 3) شکل

دهد. آقایان دکتر رئیسی، دکتر مشارکت نویسندگان و پژوهشگران را در میزان تولیدات علمی دانشگاه بیرجند نشان می 4شکل 

ترین دارای بیش علمیصادقی به ترتیب اعضای هیئتها دکتر جعفرپور، دکتر سبحانی و دکتر ناصری و دکتر رضایی فرد، و خانم

 تولیدات علمی نمایه شده در این پایگاه هستند.

 

 اسکوپوس استنادی پایگاه اساس میزان مشارکت نویسندگان در بر بیرجند دانشگاه علمی تولیدات میزان( 4) شکل

 



 2601مدرک است. میزان تولیدات مقاله در این پایگاه با دهنده میزان تولیدات علمی دانشگاه بیرجند برحسب نوع نشان 5شکل 

 شود.درصد از کل تولیدات علمی را شامل می 6/86عدد 

 

 اسکوپوس استنادی پایگاه نوع منبع در اساس بر بیرجند دانشگاه علمی تولیدات میزان( 5) شکل

، متحده، کانادا، انگلستانشده است. کشورهای ایاالت المللی دانشگاه بیرجند با سایر کشورها ارائهمیزان مشارکت بین 6در شکل 

 اند.المللی را با دانشگاه بیرجند داشتهآلمان، استرالیا و ایتالیا بیشترین مشارکت بین

 

 اسکوپوس استنادی پایگاه المللی دربین مشارکت میزان اساس بر بیرجند دانشگاه علمی تولیدات میزان( 6) شکل

 

 دهد.علمی دانشگاه بیرجند را برحسب سال نشان می میزان تولیدات 7شکل 



 

 اسکوپوس استنادی پایگاه در میزان انتشار در سال اساس بر بیرجند دانشگاه علمی تولیدات میزان( 7) شکل

لیدات در توالمللی با دانشگاه بیرجند ها ملی و بینها و پژوهشکدهها، دانشگاهنشانگر میزان مشارکت و حمایت مالی سازمان 8شکل 

 علمی است.

 

 اسکوپوس استنادی پایگاه در المللیبین مشارکت و حمایت مالی ملی و میزان اساس بر بیرجند دانشگاه علمی تولیدات میزان( 8) شکل

 

 

 



 سخن آخر

ط توس یدشدهامکان مرور کلیه متون علمی تول ،ی تخصصیهابا توجه به حجم روزافزون و تولید چشمگیر اطالعات علمی در حوزه

 یوجهتالمللی که دربرگیرنده بخش قابلهای اطالعاتی بینها و پایگاهنامهکارگیری نمایهرسد. لذا بهمتخصصان امری دشوار به نظر می

 اشد. هرچند میزان تولیداتبعلمی ی هاراه دسترسی به اطالعات در حوزه ترینیعتواند سرالمللی هستند، میاز اطالعات معتبر بین

است، اما در کل با روند به نسبت مطلوبی در حال افزایش است که  ی برتر ایران کمترهانسبت به دانشگاهدانشگاه بیرجند علمی 

ی پژوهشی و ی این روند، به عوامل مختلفی همچون تعامل پژوهشگران دانشگاه با دانشمندان داخلی و خارجی، افزایش بودجهادامه

های اطالعاتی و های نگارش مقاالت علمی، آشنایی با پایگاههای آموزشی شیوهتشویق، برگزاری دوره ی تألیف والزحمهمیزان حق

یا، های برتر دنخصوص انگلیسی(، همکاری علمی و تبادل اطالعاتی با دانشگاههای خارجی )بهافزایش آشنایی پژوهشگران با زبان

ها در ، تأسیس مراکز پژوهشی و پژوهشکدهی پژوهشی دانشگاه، افزایش بودجههای مختلفاستفاده از تجربیات نویسندگان برتر حوزه

 و ... وابسته است.بیرجند  دانشگاه
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