
 شرح وظایف واحد علم سنجی

در چارچوب دوره های دانش افزایی و   برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با علم سنجی برای اعضای هیأت علمی -1

 معرفت افزایی

و مجالت  scopus، نشریات jcrکنترل و به روز رسانی سالیانه نشریات ثبت شده در سامانه نشریات )شامل نشریات  -2

 (دارای رتبه در سامانه نشریات وزارت علوم

 ثبت مجالت ثبت نشده و مورد درخواست اعضای هیأت علمی در سامانه نشریات -3

بررسی و ویرایش پروفایل اعضای هیأت علمی در سامانه علم سنجی دانشگاه و کنترل به روز رسانی سامانه ، همچنین  -4

 در بروز رسانی بخش های مختلف سامانه تماس با شرکت پشتیبان در صورت بروز خطا

 و کنترل صحت و تکمیل اطالعات ثبت شده در آن isidبررسی سامانه  -5

 wos ،scopus ،orcid ،googlبررسی روند و تعداد تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه در پایگاه های علمی ) -6

scholar ... و) 

 باال hشناسایی و معرفی اعضای هیأت علمی دارای شاخص  -7

 شناسایی و معرفی مقاالت پر استناد -8

 شناسایی و معرفی رشته ها و حوزه های فعال در تولید مقاالت علمی -9

 اطالع رسانی و به روز رسانی مجالت نمایه شده در پایگاه های معتبر علمی -10

)الزم به توضیح است که اطالع رسانی در خصوص مجالت ایرانی که به تازگی در پایگاه های معتبر علمی نمایه شده اند  -11

این مورد تا کنون در واحد علمی سنجی دانشگاه بیرجند انجام نشده است اما جزو مواردی است که در دست اقدام بوده و 

 انشا اهلل پس از این در برنامه های واحد گنجانده خواهد شد(

مجالت، چگونگی استفاده از پایگاه  مشاوره و راهنمایی دانشجویان و اعضای هیأت علمی در خصوص شاخص های ارزیابی -12

 های علمی استنادی، شیوه های جستجو و ...

 ارائه گزارشات مفصل متناوب فصلی و سالیانه در خصوص پیشرفت های دانشگاه بر اساس شاخص های علم سنجی  -13

 black listمعرفی و به روز رسانی مجالت  -14

موضوعی مرتبط با رشته های تحصیلی دانشگاه  در حوزه های hot paperو  hot cited، تعیین مجالت هسته -15

 )نیازمند توجه و بررسی بیشتر(



 ترسیم نقشه علمی دانشگاه -16

 برگزاری کارگاه های آموزشی سلسله ای برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی -17

 بررسی و ارائه راهکارهای مفید جهت ارتقاء و یا کسب رتبه نشریات دانشگاه )نیازمند توجه و تمرکز بیشتر( -18

 در تکمیل پرسشنامه رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور iscهمکاری با  -19

 شناسایی و بررسی رتبه دانشگاه در سایر نظام های رتبه بندی جهانی -20

ارائه مشاوره در خصوص ارزیابی مجالت به اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی که قصد چاپ مقاله  -21

 دارند.

 ی از اجرای طرح ها، پایان نامه ها و رساله های مرتبط با سنجش علم و فناوریپشتیبانی تخصص -22

 تسهیل اجرای سیاست ها و برنامه های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند -23

پژوهشی دانشگاه در نمایه ها و پایگاه های استنادی و کتابشناختی معتبر،  -ارزیابی فرآیند نمایه شدن نشریات علمی -24

 زارش های الزم و ارائه مشاوره تخصصیتدوین گ

مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت و داده کاوی اطالعات علمی به منظور ارتقاء دانش و مهارت های  -25

 کارشناسان پژوهشی دانشگاه و ارائه مشاوره تخصصی

منظور شناسایی نقاط قوت و خالءهای های مختلف به مطالعات مرتبط با تولید علم و ترسیم نقشه علمی دانشگاه در حوزه -26

 پژوهشی

سنجی و ترسیم نقشه علمی و ارسال های پژوهشی با استفاده از مطالعات علمهای پژوهشی و طرحتعیین محورهای همایش -27

 های آموزشیبه گروه

 سیستممهندسی مجدد در رابطه با سیستم مدیریت مجالت دانشگاه و اعمال تغییرات اصالحی گسترده در این  -28

 های استنادیشدن آنها در پایگاهگیری صدور مجوز برای تأسیس مجالت علمی انگلیسی زبان و تالش برای نمایهپی -29

های مختلف و طراحی پورتال برای اینگونه مجالت سنجی و شناسایی مجالت الکترونیکی رایگان رشتهانجام مطالعات علم -30

 های آموزشیرسانی به گروهو اطالع

 سنجی و معرفی آنها به پژوهشگران دانشگاهستمر منابع اطالعاتی اینترنتی معتبر توسط مرکز علمشناسایی م -31

 های پژوهشگران دانشگاه به منابع اطالعاتی خاص و تهیه آنهاسنجی پیرامون گرایشانجام مطالعات علم -32

 


