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اه دانشگتولیدات علمی گزارش وضعیت 

 پایگاه در ۲۰۲۰ آگوست سال تا بیرجند

 اسکوپوس استنادی
 



(۲) 

 جستارگشایی

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

 از. ندکمی منتشرو  سازیچکیدهسازی، نمایه ناشر 11،678 حدود از را و غیره( هاکنفرانسنشریات، کتب سری، مجموعه مقاالت 

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

 ،وسداده اسکوپ پایگاه در پوشش نشریات تحت تمام. تجاری مجالت ونشریات  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

 یتکیفاسکوپوس  د.نخورنیز به چشم می اختراع ثبت هایاسکوپوس پروانهدر میان منابع قابل جستجوی . شود حاصل اطمینان

نشریات  بندیرتبه) Index-h، CiteScore، 2SJRاز  اندعبارت که ؛نمایدمی گیریاندازهمحتوی موجود را بر اساس چهار شاخص 

SCImago )3 وSNIP (اسنیپ )هستند. 

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

 برای خوبی ابزار پایگاه این شود.می فراهمبا پرداخت هزینه اشتراک آن  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 رائها انسانی علوم و هنر اجتماعی، علوم پزشکی، تکنولوژی، هایزمینه در را کنفرانسی مقاالت

 در جستجو امکان پوسواسک. است کرده آوریجمع جهان سراسر از سند میلیون 69 از بیش کتابشناختی اطالعات پوسواسک

. 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 پوساسکو موضوعی پوشش

 

 سازینمایهتولید علمی از دانشگاه بیرجند در این پایگاه استنادی  3002 ، تا کنونمیلیون سند در اسکوپوس 69از میان بیش از 

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

 .(1شکل )اند اند منتشر نمودهبه دانشگاه بیرجند داشته 5یکه وابستگی سازمان ینفر از پژوهشگران 1281 علمی را

 

 

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



(3) 

 

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

 

ان نشدر پایگاه اطالعاتی اسکوپوس شاخص اچ آنان را های خراسان جنوبی به همراه میزان تولیدات علمی دانشگاهه یک جدول شمار 

 می دهد. 

 

 های خراسان جنوبی در پایگاه استنادی اسکوپوسدانشگاه 6( میزان تولیدات علمی و هرش ایندکس1جدول 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 
 

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



(4) 

 

تولید علمی در رتبه اول  727تولیدات علمی مشخص شده است. رشته مهندسی با  فراوانیموضوعی به همراه  هایحوزه 2در شکل 

 بعدی قرار دارند. هایرتبهیزیک و نجوم، کامپیوتر در فرشته شیمی،  بعدازآنو 

 

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

مقاله  43ی شیمی انگلستان با تسلطن انجمن. نشریه دهدمیمیزان تولیدات علمی دانشگاه بیرجند در هر نشریه را نشان  3شکل 

 رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

 



(5) 

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

ر دکتر رئیسی، دکت انآقای .دهدمیمشارکت نویسندگان و پژوهشگران را در میزان تولیدات علمی دانشگاه بیرجند نشان  4شکل 

 شترینبیدارای  علمیاعضای هیئت به ترتیب ، دکتر سبحانی و دکتر صادقیدکتر جعفرپور هاخانمو دکتر رضایی فرد،  و ناصری

 هستند. نمایه شده در این پایگاهتولیدات علمی 

 

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

 

 2601. میزان تولیدات مقاله در این پایگاه با استنوع مدرک  برحسبمیزان تولیدات علمی دانشگاه بیرجند  دهندهنشان 5شکل 

 .شودشامل میدرصد از کل تولیدات علمی را  6/86عدد 

 



(6) 

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

ان، ، کانادا، انگلستمتحدهایاالت. کشورهای ارائه شده است دانشگاه بیرجند با سایر کشورها المللیبینمیزان مشارکت  6در شکل 

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

 

 اسکوپوس استنادی پایگاه در المللیبین مشارکت میزان اساس بر بیرجند دانشگاه علمی تولیدات میزان (6) شکل

 

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

 

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



(7) 

 تادانشگاه بیرجند در تولیدالمللی با ها ملی و بینها و پژوهشکدهها، دانشگاهسازمانو حمایت مالی میزان مشارکت نشانگر  8شکل 

 است.علمی 

 

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

 

 سخن آخر

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

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

دات میزان تولی هرچنداشد. بعلمی  یهادر حوزهراه دسترسی به اطالعات  ترینیعسرتواند المللی هستند، میاز اطالعات معتبر بین

است، اما در کل با روند به نسبت مطلوبی در حال افزایش است که  برتر ایران کمتر یهادانشگاهنسبت به دانشگاه بیرجند علمی 

هشی و ی پژوی 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 شیوهی تألیف و تشویق، برگزاری دورهالزحمهمیزان حق

یا، های برتر دنانگلیسی(، همکاری علمی و تبادل اطالعاتی با دانشگاه خصوصبههای خارجی )افزایش آشنایی پژوهشگران با زبان

در  هاکدهپژوهش، تأسیس مراکز پژوهشی و ی پژوهشی دانشگاههای مختلف، افزایش بودجهت نویسندگان برتر حوزهاستفاده از تجربیا

 .استو ... وابسته بیرجند  دانشگاه
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