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 ،کمی روش به علمی زهحو یک رساختا و منظا کشف و سیربر با که ستا هشد تعریف علم يگیر ازهندا نشدا سنجی علم

  .کند می بینی پیش را يبعد يپیشرفتها ايبر حتمالیا طخطو حتی و دهکر معین را يفکر وقلمر یک يهاوردستاد

 توصیف را علمی هشوپژ و علم ،علمی نمتو از دهستفاا و یعزتو ،تولید به طمربو کمی يها داده از دهستفاا با دارد سعی سنجی علم

 .کند مشخص آن را يیژگیهاو و

 

 که بهداشت وزارت پوشش تحت پژوهشی  آموزشی موسسات و ها دانشکده ،ها دانشگاه علمی هیئت اعضا سنجی علم سامانه

 هدف با 4931 سال اواخر از. شود می نامیده Iranian scientometrics information database ( ISID ( باختصار

 موسسات و پزشکی علوم هاي دانشکده و  ها دانشگاه علمی هیئت ءاعضا سنجی علم هاي شاخص روز به نمایش و استخراج

 و تحقیقات معاونت علمی انتشارات و اطالعات همکاهنگی و توسعه مرکز محوریت با ،بهداشت وزارت به وابسته پژوهشی -آموزشی

 و  شده اجرا و طراحی پزشکی علوم هاي دانشکده و ها دانشگاه فناوري و تحقیقات هاي معاونت همکاري با و متبوع وزارت فناوري

  موسسه 86 از علمی هیئت عضو نفر 40111 از بیش اطالعات شامل سامانه این حاضر حال در.باشد می اطالعات تکمیل حال در

 .است پزشکی علوم دانشکده و دانشگاه

 ینا. باشد کیفیت آن بیانگر که هندد ننشا هایی کمیت رتصو به را ها کیفیت تا کنند می شتال پیوسته سنجی علم انهشگروپژ

 .  شوند می شناخته “شاخص” انعنو با سنجی علم در کمی يهارمعیا

 سنجی:  علم ورتضر

  -h   و مقاله هر ازاي به استناد ، استنادات تعداد ،مقاالت تعداد هاي شاخص اساس بر افراد فهرست و گزارش تهیه امکان - 4

indexتحصیلی مقطع و علمی مرتبه ، رشته ،دانشگاه تفکیک به.  

 .تخصصی و تحصیلی مقطع و رشته ،دانشکده،  دانشگاه هر برتر محققان فهرست تهیه امکان - 2

 ءاعضا فهرست تهیه مکان ا- 1. جنس حتی یا و سنی گروه،سن اساس بر افرد سنجی علم هاي شاخص گزارش تهیه مکان ا- 9

 و تر پایین خاصی عدد از آنها h-index  که  افرادي یا و ،استناد یا مقاله فاقد افراد ،دانشگاه هر در علمی رکود دچار علمی هیئت

 .باشد می باالتر یا

 هیئت ارزیابی ،علمی هیئت ءاعضا ءارتقا جهت ممیزه هاي هیئت براي ،سامانه در افرادh- index   شاخص از استفاده مکان ا- 5

 دعوت ،تحصیالت تکمیلی توسعه در آموزشی هاي گروه و علمی هیئت ءاعضا ارزیابی ،پژوهشی دکتراي دانشجوي جذب براي علمی

 و ..... رازي تحقیقات جشنواره در شرکت جهت برتر محققین از
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 پزشکی علوم هاي دانشکده و ها دانشگاه بندي رتبه و ارزشیابی در سامانه این اطالعات از ستفاده ا- 8

به  تحقیقاتی گرنتهاي و تسهیالت اعطاي یا و کشوري سطح در برتر محققین انتخاب جهت سامانه اطالعات از ستفاده ا- 0 

 .ممتاز محققین

 :سامانه آدرس

http://isid.research.ac.ir 

 اراک  پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت ءاعضا سنجی علم سامانه

http://isid.research.ac.ir/arakmu 

 ، آن تدریجی شدن منسوخ وMicrosoft   شرکت توسطinternet explorer   مرورگر بروزرسانی عدم **********بدلیل

 همانند مرورگرهایی از است ضروري و ،نبوده تکمیل و مشاهده قابل مرورگر این با علمی هیئت ءاعضا سنجی علم سامانه

,firefox, chrom   opera, safari, edgeشود استفاده ،شوند می روز به خودکار صورت به که. 

 موسسات و ها دانشگاه با استخدامی رابطه داراي علمی هیئت ءاعضا اطالعات شامل تنها سنجی علم سامانه ، حاضر حال در

 ،پیمانی ،آزمایشی -رسمی ،رسمی استخدام بصورت(  پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت پوشش تحت پژوهشی و آموزشی

 شاغل علمی هیئت غیر پژوهشگران اطالعات شامل و بوده  بازنشسته علمی هیئت ءاعضا و)  خدمت تعهد و ، k ضریب ،قراردادي

 بر افراد پروفایل که آنجا از ،ضمنا. باشد نمی  کنند می همکاري ها دانشگاه با التدریس حق صورت به که افرادي و ها دانشگاه در

 سنجی علم پروفایل داراي دانشگاه یک در تواند می تنها علمی هیئت عضو هر ،شود می ایجاد سامانه این در آنها ملی شماره اساس

 . باشد

 و بوده MEDLINE    وISI  Web of Science    هاي پایگاه از تر گستردهscopus   علمی پایگاه اي مجله پوشش که آنجا از

 بانک طرفی از. است شده انتخاب استنادات مرجع بعنوان پایگاه این ،هستند معتبرتر و تر متنوع آن در شده ارائه هاي شاخص

 . ندارد وجود آن در دیگر هاي شاخص و استنادات ارائه امکان و نبوده استنادي اطالعاتی بانک ،pubmed   اطالعاتی

http://isid.research.ac.ir/
http://isid.research.ac.ir/
http://isid.research.ac.ir/arakmu
http://isid.research.ac.ir/arakmu
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  scopus  اطالعاتی پایگاه در ایشانh-index  اساس بر فرض پیش صورت به سنجی علم سامانه در افراد چیدمان و نمایش شیوه

 صفحه در موجود هاي ستون سر از یک هر عنوان کنار در گرفته قرار فلش روي بر کلیک با توان می را مذکور ترتیب. باشد می

 .داد تغییر اصلی

  scopus  اطالعاتی پایگاه در ایشانh-index  اساس بر فرض پیش صورت به سنجی علم سامانه در افراد چیدمان و نمایش شیوه

 صفحه در موجود هاي ستون سر از یک هر عنوان کنار در گرفته قرار فلش روي بر کلیک با توان می را مذکور ترتیب. باشد می

 .داد تغییر اصلی

. شد خواهد داده نشان ،است مشاهده قابل نیز عموم براي که ایشان پروفایل ،شده داده نشان لیست در فرد هر نام روي بر کلیک با

 .است شده داده نشان ذیل در ها پروفایل این از اي نمونه
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 الذکر فوق سامانه در باشند می نفر35) 691   اسفند( حاضر حال در که ،دانشگاه علمی هیئت ءاعضا کلیه سنجی علم پروفایل

  است شده سامانه وارد رسانی اطالع واحد همکاران توسط آنها scopus author   ID  خصوصا و اولیه اطالعات و است شده ایجاد

 علمی هیئت ءاعضا است الزم پروفایل تکمیل جهت) .  باشد بوده SCOPUS   در شده نمایه مقاله داراي فرد صورتیکه در البته
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 اقدام تکمیلی اطالعات کردن وارد و شده وارد اطالعات اصالح و بازبینی به نسبت ،سامانه این در خود پروفایل به ورود با دانشگاه

 .است شده بیان ادامه در شود وارد باید پروفایل تکمیل جهت که اطالعاتی و پروفایل به ورود روش. نمایند

 را فرد استنادات و مقاالت سابقه و گرفته تماس  SCOPUS   اطالعاتی پایگاه با خودکار طور به سامانه ،پروفایل تکمیل از پس

 استنادات تعداد، SCOPUS  پایگاه در علمی هیئت عضو هر شده نمایه مقاالت تعداد هاي شاخص بصورت را آنها و کرده دریافت

خود  بدون h-index ،  h-index ،مقاله هر ازاي به استناد میانگین ،اطالعاتی پایگاه این در مقاالت این توسط شده دریافت

می  نشان ،کتابها در فرد مقاالت به استنادات بدونh-index   و مقاله نویسندگان سایر استنادي خود بدونh-index   ، استنادي

 عدم صورت در(  عادي حالت مساوي یا و کمتر ،منطقی بطور سنجی علم هاي شاخص مقادیر ،استنادي خود موارد حذف با. دهد

 پایگاه به مجددا) روز 41 هر حداقل( یکبار روز چند هر سامانه.  شد خواهد داده نشان) کتابها در استناد و استنادي خود وجود

 ..کند می بروز را فرد اطالعات و کرده مراجعه scopusاطالعاتی 

 سنجی علم سامانه در پروفایل تکمیل نحوه

 کنید کلیک سامانه به ورود کادر يرو بر:  فرمایید اقدام زیر ترتیب به لطفا ، سامانه در خود پروفایل به ورود جهت
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 کنید کلیک صفحه پایین در "علمی هیئت ياعضا ورود" گزینه يرو بر شود می باز که يا صفحه در

 



 سنجي علم سامانه در پروفايل تكميل راهنماي                                                                                          

 

 کلمه فراموشی/ دریافت"   گزینه يرو بر لطفا ،ندارید اختیار در عبور رمز ،بار نخستین يبرا خود پروفایل به شدن وارد جهت که آنجا از

 .کنید کلیک"  عبور

 سپس. گردد می ارسال شما خدمت پیامک طریق از موقت رمز ،بعدي صفحه در شده داده نشان بصري کد و ملی کد کردن وارد با

 رمز ارسال بر عالوه. فرمایید اقدام دائم رمز تعریف به نسبت و شده خود پروفایل وارد موقت رمز و ملی کد از استفاده با توانید می

 به ورود جهت بعد دفعات در ترتیب بدین و. شود می ارسال نیز ایمیل طریق از ،دائم رمز تعریف لینک ،پیامک طریق از موقت

 .شوید وارد ،اید کرده تعریف که عبوري کلمه و ملی کد با توانید می ،خود پروفایل

 

 شد. خواهد ظاهر بعد صفحه در شما يبرا ورود مشخصات ارسال پیام

 ایمیل از و مرکزي سامانه از بالفاصله ،پیامک طریق از موقت عبور رمز دریافت بر عالوه ،عبور کلمه نشانی باز روي بر کلیک از پس

Uisid@research.ac.irU ، عنوان با و ذیل در شده داده نشان ایمیل همانند ایمیلی ISID: password reset  ایمیل به 

 .شد خواهد باز دائم عبور رمز تعریف صفحه نیز ،آن متن در موجود لینک روي بر کلیک با که گردد می ارسال شما

 .کنید چک ایمیل مشاهده جهت نیز را  spam folder  لطفا 

 لینک تا کنید کلیک ،ایمیل متن در موجود لینک يررو بر و کرده چک را خود ایمیل توانید می ،مشخصات ارسال پیام مشاهده از پس

 .شود باز دائم رمز تعریف

 ظاهر آن تغییر پیام "عبور کلمه تغییر " گزینه يرو بر کلیک با. نمایید وارد را نظر مورد عبور کلمه ،شود می باز که يجدید صفحه در

 شد. خواهد
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 آنان دانشگاهی ایمیل به الذکر فوق ایمیل ،اند کرده اعالم رسانی اطالع واحد به را خود دانشگاهی ایمیل قبال که اساتیدي براي

 اختیار در آنان از رسانی اطالع واحد که اي متفرقه ایمیل به ،اند نکرده اعالم  دانشگاهی ایمیل که کسانی براي و شد خواهد ارسال

 شد. خواهد ارسال ،کرده وارد سامانه در را ایمیل آن ، پروفایل اولیه تعریف در و داشته

 قادر و شده مواجه مشکل باgmail   و yahoo همانند متفرقه هاي ایمیل در الذکر فوق ایمیل دریافت در است ممکن که آنجا از

 شما دانشگاهی ایمیل تا فرمایید حاصل تماس            با خود دانشگاهی ایمیل است خواهشمند ،نباشید خود پروفایل به ورود به

 .شود ارسال شما دانشگاهی ایمیل به عبور کلمه تعریف لینک و شده وارد سامانه در

 شماره باپویا  آقاي سپهري با لطفا،  اید کرده فراموش آنرا پسورد و کاربري نام یا  و بوده دانشگاهی ایمیل فاقد هنوز که صورتی در

 فرمایید حاصل تماس  91409815 تماس

 

 

 


