
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوانید: در این شماره می

 هنر و علوم رفتاری های ادبیات و علوم انسانی،گزارش مقایسه ای تولیدات علمی دانشکده •

موفقیت دو نشریه علمی دانشگاه بیرجند در دریافت رتبه از کمیسیون نشریات علمی کشور در سال  •

1400 

 ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند •

 های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و کارکنان کتابخانهبرگزاری کارگاه •

 

 

 

 

 

 

 گاهنامه علم سنجی
 

 1401، بهار و تابستان 7سال چهارم، شماره 

 

 دانشگاه بیرجند

 معاونت پژوهش، فناوری و نوآوری

 کتابخانه مرکزی و مرکز نشر

 واحد علم سنجی

 



 

 
 

 هابررسی تولیدات علمی دانشگاه بیرجند به تفکیک دانشکده

ها و موسگگسگگات آموزش عالی گزارش  ا گگر بردن توان علمی دانشگگگاه با توجه به اهمیت تأثیر تولیدات علمی در باال

سی تولیدات علمی  شکدهسعی دارد به برر شی و دان سی، علوم ورز شنا سانی، علوم تربیتی و روان های ادبیات و علوم ان

سایر های علمی، این گروههای مذکور در پایگاههنر پرداخته و  من تحلیل و عیت علمی گروه شی را با  های آموز

 های هم تراز مقایسه نماید.دانشگاه

ت و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم ورزشی و هنر میزان تولیدات علمی دانشگاه در دانشکده های ادبیا

 به شرح جدول ذیل است: web of scienceدر پایگاه 

 دانشکده کیبه تفک web of science در یعلم داتیتول زانیم -1جدول

wos مقاله به ازایاستناد  استنادات عضو به ازایمقاله  عضو هیأت علمی مقاالت 

علوم  دانشکده ادبیات و

 انسانی

6 61 0.09 41 6.8 

 13.6 981 4.8 15 72 دانشکده هنر

 4.2 38 0.4 21 9 علوم تربیتی و روانشناسی

 4.6 270 4.8 12 58 علوم ورزشی

 

 

 هادانشکده کیبه تفک WOSدانشگاه در  یعلم داتیتول زانینمودار م -1 شکل
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مقاالت استناد بازای مقاله

های ادبیات و علوم تولیدات علمی دانشکدهای گزارش مقایسه

 انسانی، هنر و علوم رفتاری

 



علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم ورزشی و هنر های ادبیات و میزان تولیدات علمی دانشگاه در دانشکده

 به شرح جدول ذیل است:SCOPUS در پایگاه

 دانشکده کیبه تفک SCOPUS در یعلم داتیتول زانیم -2جدول

SCOPUS مقاله یازا به استناد استنادات عضو یازا به مقاله یعلم أتیه عضو مقاالت 

دانشکده ادبیات و علوم 

 انسانی

24 61 0.4 64 2.7 

 14.6 1083 4.8 15 74 دانشکده هنر

 2.3 54 0.9 21 23 علوم تربیتی و روانشناسی

 4.5 418 7.7 12 93 علوم ورزشی

 

 

 هادانشکده کیبه تفک SCOPUSدانشگاه در  یعلم داتیتول زانینمودار م -2 شکل

 

های ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، علوم ورزشی و هنر میزان تولیدات علمی دانشگاه در دانشکده

 به شرح جدول ذیل است: google scholarدر 

 دانشکده کیبه تفک google scholar در یعلم داتیتول زانیم -3جدول

google scholar مقاله یازا به استناد استنادات عضو یازا به مقاله یعلم أتیه عضو مقاالت 
 1.4 840 9.6 61 586 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 4.7 1480 20.9 15 313 دانشکده هنر

 0.86 1979 108.8 21 306 علوم تربیتی و روانشناسی

 4.2 2424 48 12 577 علوم ورزشی
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 هادانشکده کیبه تفک google scholarدانشگاه در  یعلم داتیتول زانینمودار م -3 شکل

های علمی نسبت استناد دانشکده مورد بررسی و در همه پایگاهچهار دهد در هر نمودارهای فوق نشان میهمانطور که 

 دهد. پایینی را نشان می عدد نسبتا   ،به مقاالت به کل مقاالت

 به تفکیک گروه های آموزشی Scopusمیزان تولیدات علمی در 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سامانه علمی سانی در  شکده ادبیات و علوم ان شده دان شگاه بیرجند با تعداد تولیدات علمی ثبت  گروه  9سنجی دان

 عضو هیئت علمی شاغل به شرح جدول ذیل است: 61آموزشی و 

 یآموزش یها گروه کیتفک به یانسان علوم و اتیادب دانشکده یعلم داتیتول تعداد -4 جدول

 یعلم أتیه عضو به ازای استناد  یعلم أتیه عضو به ازای مقاله شاغل یعلم أتیه عضو استنادات مقاالت یآموزش گروه

 2.13 1.6 9 32 15 زبان انگلیسی

 4.6 0.8 9 32 7 جغرافیا

  0.1 13  2 زبان و ادبیات فارسی

 1 3 5 1 3 تاریخ

 0 0 6 0 0 جامعه شناسی

 0 0 6 0 0  قوق

 0 0 5 0 0 علوم سیاسی

 0 0 3 0 0 فلسفه

 0 0 5 0 0 معارف

های آموزشگگی زبان انگلیسگگی، جغرافیا، تاریخ و زبان و شگگود تنها گروهمشگگاهده می 4همانطور که در جدول شگگماره 

های آموزشگگی تا ادبیات فارسگگی  دا ل یک مقاالت علمی چاش شگگده در پایگاه علمی اسگگکوپود دارند و سگگایر گروه

 اند. ای که در این پایگاه نمایه شود، نشدهمقالهکنون موفق به تولید 
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 دانشکده هنر 

عضو  15گروه آموزشی و  4تعداد تولیدات علمی ثبت شده دانشکده هنر در سامانه علمی سنجی دانشگاه بیرجند با 

 هیئت علمی شاغل به شرح جدول ذیل است:

 

 یآموزش یها گروه کیتفک به هنر دانشکده یعلم داتیتول تعداد -5 جدول

 یعلم أتیه عضو به ازای استناد یعلم أتیه عضو به ازای مقاله شاغل یعلم أتیه عضو استنادات مقاالت یآموزش گروه

 0.16 0.5 6 1 3 باستان شناسی

 2 1.75 4 8 7 صنایع دستی

 268 16 4 1073 64 فرش

 0 0 1 0 0 هنر اسالمی

 

های آموزشی میزان تولیدات علمی عدد فرش در سایر گروهدهد در دانشکده هنر به استثنای گروه نشان می 5جدول 

سبت تولید مقاله به اعضای هیأت علمی عددی کمتر از  شان می 2باالیی نبوده و ن شناسی را ن ستان  3دهد. در گروه با

می اند( است و سایر اعضای هیأت علمقاله تولید شده مربوط به آ ای دکتر  میدر ا  ربانی )از دانشگاه منتقل شده

 اند. این گروه آموزشی در این سامانه تولید علمی نداشته

ستی  صنایع د سید 7در گروه  سط آ ای دکتر  شده که همه مقاالت تو محمدر ا خلیل نژاد تولید  مقاله علمی ثبت 

 اند. شده است و سایر اعضای گروه نقشی در تولیدات علمی این گروه آموزشی در سامانه علم سنجی نداشته

 22اسگگتناد و  684مقاله از مجموع مقاالت تولید شگگده مربوط به دکتر  سگگین بارانی با مجموع  42فرش  در رشگگته

ستناد  389مقاله مربوط به خانم دکتر هما مالکی با  ای در این سامانه ثبت هیچ مقاله ،. دو عضو دیگر این گروهاستا

 . ندارند

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سامانه علم سی در  شنا شکده علوم تربیتی و روان شده دان شگاه بیرجند با تعداد تولیدات علمی ثبت  گروه  3سنجی دان

 عضو هیأت علمی شاغل به شرح جدول ذیل است: 18آموزشی و 

 

 

 

 

 
 



 یآموزش یها گروه کیتفک به یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده یعلم داتیتول تعداد -6 جدول

 عضو هیأت علمی به ازایاستناد  عضو هیأت علمی به ازایمقاله  عضو هیأت علمی شاغل استنادات مقاالت گروه آموزشی

 6.4 1 5 32 5 روان شناسی

 2 2.6 5 10 13 علم اطالعات و دانش شناسی

 1.5 0.62 8 12 5 علوم تربیتی

 
 

شماره  شان می 6مشاهده جدول  سفانه در گروهن شی دهد متأ سی و علوم تربیتی نیز تولید مقاله به های آموز شنا روان

را به خود اختصاص داده است. همچنین نسبت استنادات به اعضای هیأت  2نسبت اعضای هیأت علمی عدد کمتر از 

سبتا علمی در گروه شی مذکور اعداد ن شته علم اطالعات و دانش های آموز ست به طوری که در ر سی از پایینی ا شنا

شده تنها مقاله  13مجموع  سی از مجموع مقاالت تولید  10علمی تولید  شنا ست؛ در گروه روان شده ا ستناد دریافت  ا

فر تولید شده است و مقاله توسط آ ای دکتر محمد  سین ساالری 2مقاله توسط آ ای دکتر ا مد خامسان و  3شده 

 اند. ای نداشتهسنجی مقاله ثبت شدهسایر اعضای گروه در سامانه علم

مقاله توسط خانم دکتر لیلی  10مقاله علمی تولید شده  13شناسی از مجموع وه آموزشی علم اطالعات و دانشدر گر

مقاله توسط آ ای دکتر محمدجواد هاشم زاده تولید شده است؛ سایر اعضای هیئت علمی در این سامانه  3سیفی و 

شته سیتولید محتوا ندا ست که در برر شترین مقاالت  اند. همچنین الزم به تو یح ا روند تولیدات علمی این گروه بی

 . استعنوان مقاله در طول سال(  4) 2019علمی منتشر شده مربوط به سال 

شی علوم تربیتی از مجموع  شده  5در گروه آموز سن آیتی )با  3مقاله علمی تولید  سط آ ای دکتر مح عنوان مقاله تو

سط آ ای مح 2مجموع  ستناد( و دو عنوان مقاله تو ستمیا ست و  10نژاد )با مجموع مد علی ر شده ا ستناد( تولید  ا

سنجی تولید محتوا نداشته اند. از مجموع مقاالت این گروه سایر اعضای هیأت علمی این گروه آموزشی در سامانه علم

 منتشر شده است.  2022و یک عنوان در سال  2020، یک عنوان در سال 2019عنوان مقاله در سال  3آموزشی 
 

 انشکده علوم ورزشید

 یآموزش یهاگروه کیبه تفک یورزشدانشکده علوم  یعلم داتیتعداد تول -7 جدول

 عضو هیأت علمی به ازایاستناد  عضو هیأت علمی به ازایمقاله  عضو هیأت علمی شاغل استنادات مقاالت گروه آموزشی

 34.8 7.7 12 418 93 علوم ورزشی

 

 

 سال اخیر 5اعضای هیأت علمی در مقایسه نسبت تولیدات علمی به 

های مختل  متفاوت اسگگت، به منرور از آنجا که تعداد اعضگگای هیأت علمی گروه های آموزشگگی مختل  در دانشگگگاه

سه د یق سی و مقای شگاه بیرجند جدول ذیل طرا ی گردید که در آن میزان تولیدات برر تر میزان تولیدات علمی دان

 بررسی و مقایسه شده است. Scopusو  wosبه تفکیک در دو پایگاه  علمی به ازای اعضای هیأت علمی



 2021تا  2017 یدر بازه سالها wosو  Scopusدر  یعلم أتیه یاعضابه  یعلم داتیتول زانیم سهیمقا -8 جدول

 معارف فلسفه یاسیس علوم یشناس جامعه ایجغراف زبان اتیادب خیتار  قوق یورزش علوم یتیترب علوم یکتابدار یروانشناس هنر 

 3 12 35 29 52 25 21 17 54 24 24 4 28 13 اعضا تهران

 Scopus 1.8 5.4 16.2 1.3 8.3 0.7 0.23 0 4.8 5.7 2.4 1.7 0.2 0به عضو  مقاله

 wos 0.53 6.3 23.5 0.25 3.2 0.4 1.5 1.6 1.8 3.8 0.4 1 2 0به عضو  مقاله

 12 11 7 11 22 13 18 9 13 24 9 6 21 0 اعضا یفردوس

 Scopus 0 5.2 8.6 2.1 2.2 0.15 0.11 3.6 15.8 3.5 1.5 0 0 0.25به عضو  مقاله

 wos 0 4.8 6.3 0 1.8 0.7 1.8 0.4 2.9 1.5 0.4 0.9 1.2 0به عضو  مقاله

 9 6 0 5 5 6 7 0 5 5 6 0 6 16 اعضا کاشان

 Scopus 2.6 0.5 0 0 1.2 0 0 0 1.2 1.2 0.2 0 0 0به عضو  مقاله

 wos 0 1.3 0 0 0.6 0.2 0 0.3 0.3 0 0 0 0.2 0به عضو  مقاله

 10 0 8 7 15 9 12 7 10 10 8 5 7 32 اعضا زدی

 Scopus 0.2 0.6 3.8 0.6 0.4 0 0 0 3.5 4.1 4.6 0 0 0به عضو  مقاله

 wos 0 4.1 3.2 0 1 0 0 0.2 1 2.1 0 0 0 0به عضو  مقاله

 6 4 1 8 19 8 9 11 9 10 11 0 9 19 اعضا ستانیس

 scopus 0.1 1.8 0 1.4 2 0 1.7 0 2 1.1 0.1 1 0 0به عضو  مقاله

 wos 0 0.3 0 0 1.2 0 0.3 0 0.8 0.1 0 0 0.5 0به عضو  مقاله

 16 0 12 7 7 16 17 6 9 14 10 4 9 20 اعضا کرمان

 Scopus 0.4 1.1 5.8 0.6 2.7 0 0 0 1 0.8  0.3 0 0 0به عضو  مقاله

 wos 0 1.5 3.2 0 0.8 0 0 0.1 0.2 1 0 0.3 0 0به عضو  مقاله

 7 0 0 0 0 10 10 0 4 9 3 3 9 32 اعضا سمنان

 Scopus 0.3 8.2 1 0.3 1 0 0 0.1 0.8 0 0 0 0 0به عضو  مقاله

 wos 0 2.7 3.7 0 0.4 0 0 0.4 0.2 0 0 0 0 0به عضو  مقاله

 5 3 5 6 10 9 13 6 6 12 8 4 6 14 اعضا رجندیب

 Scopus 2.5 0.3 2.3 0.25 2.6 0 0 0 1.1 0.4 0 0 0 0به عضو  مقاله

 wos 0.1 0 0.5 0 0.83 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0به عضو  مقاله



 

 
 

 

شریهدو  شته نیمطالعات ب"  و "ورزش در یستیعلوم ز یمطالعات کاربرد"علمی ن سان علوم و هنر ات،یادب یار در  "یان

 اند. گردیده "ب"و  "ال "های مورد بررسی  رار گرفته و به ترتیب  ائز رتبه 1400کمیسیون نشریات علمی سال 
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سئول و  سنجیعلموا د  سردبیران، مدیران م شگاه و باالخص  شده را به فرهیختگان دان سب  شگاه بیرجند موفقیت ک دان

 اعضای هیأت تحریریه نشریات فوق تبریک گفته و موفقیت روز افزون عزیزان را از درگاه ایزد منان خواستار است. 

 

 

 

موفقیت دو نشریه علمی دانشگاه بیرجند در دریافت رتبه از کمیسیون 

 1400نشریات علمی کشور در سال 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

اند. دکتر سگگید محمد نفر از اعضگگای هیأت علمی دانشگگگاه بیرجند موفق به ارتقاء رتبه گشگگته 5در شگگش ماه اخیر تعداد 

شاد صر مهر سی مکانیک، دکتر نا شی مهند ضو هیأت علمی گروه آموز شی ع سید کا سین  سید محمد ر وی    و دکتر 

اند. همچنین دکتر علمی دانشگگیاری به اسگگتادی ارتقاء مرتبه علمی داشگگتهاعضگگای هیأت علمی گروه الکترونیک از مرتبه 

ضو هیأت علمی گروه  درت ا سی ع ضو هیأت علمی گروه الکترونیک و دکتر  سین الیا ز مرتبه علمی ابوالفضل بیجاری ع

شیاری ارتقاء مرتبه یافتند. گروه علم ستادیاری به دان شگاه بیرجند  من آرزوی توفیق وا  یتداوم موفقیت برا سنجی دان

 .گویداین فرهیختگان گرامی این موفقیت را به دانشگاه بیرجند و اعضای محترم هیأت علمی تبریک و تهنیت می
 

 

 

 

 

 

 ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند
 



 
 

 

افزایش  "کارگاه آموزشگگی با عنوان  ا دام به برگزاریکتابخانه مرکزی و مرکز نشگگر با هدف افزایش توان علمی دانشگگگاه 

شاخص اچ ستنادات و ارتقاء  شی در تاریخ  "میزان ا صنافی  5/2/1401نمود. این کارگاه آموز سط آ ای دکتر امیرر ا ا تو

ا  ضور اعضای هیأت علمی و کارکنان کتابخانه به صورت مجازی در سامانه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و ب

دیده شگگدن  -شگگاخص اچ  -خود اسگگتنادی  -اسگگتنادات در این کارگاه آموزشگگی مواردی از جمله وبینار برگزار گردید. 

 .مورد بررسی  رار گرفت و ... شبکه های اجتماعی علمی -تولیدات علمی در مجامع علمی و میان متخصصین

 

 

 

 

 

 

 

 های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و کارکنانبرگزاری کارگاه
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شریات  شده ن سانی  سخه به روز ر شار ن سبت به اعمال  Scopusو  WOSدر پی انت شگاه بیرجند ن سنجی دان وا د علم 

 توانند به آدردرسانی شده نشریات میمندان جهت مشاهده آخرین فایل به روزتغییرات در سامانه پویا ا دام نمود. عال ه

https://birjand.ac.ir/scientometrics/fa مراجعه نمایند. های علم سنجی( )گزارش 
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