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رش علـم  ـد و گستـ ـوري اسالمی ایران در تولیـ ـاي نقش جمهـه به لزوم ارتقـبا توج
اد ـی بـر ایجـ  ـري مبنـ ـــ م رهبـام معظـ ـانه مقـات حکیمـر به بیانـالم و نظـان اسـدر جه

و پیرو مصوبه نهمین مجمع عمـومی وزراي آمـوزش و    پایگاه استنادي علوم جهان اسالم
میالدي) در رباط پایتخـت مـراکش و نیـز     2007( 1386پرورش کشورهاي اسالمی درسال 
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 پایگاه استنادي علوم جهان اسالم)، 18/5/1383(مصوبوزارت علوم، تحقیقات و فناوري

اسـالم و مراکـز اسـالمی و    به عنوان پایگاهی استنادي مستقل و خـاص دانشـمندان جهـان    
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هـا و نهادهـاي تحقیقـاتی، دانشـمندان و پژوهشـگران،       ها، سازمان هایی مانند دانشگاه مؤلفه

مـورد مطالعـه    هاي موضوعی را در ایران و سایر کشورهاي اسـالمی  نشریات علمی و رشته
 دهد. قرار می

کـه   »بنـدي نشریات، مؤسسات و کشورها بر اسـاس نظـام سایمــاگو    رتبه« کتاب
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 مقدمه
محور است که داراي شهرتی جهـانی در زمینـه تحلیـل و     -شرکتی فناور 1سایماگو

میالدي به عنوان شرکتی  2008باشد. این شرکت که در سال  ارزیابی اطالعات علمی می
المللـی از   تأسیس گردیـده، همـواره ارتبـاطی تنگاتنـگ را بـا شـرکاي بـین        2اسپین آف

ها و کارگزاران دولتی داشته است.  عات علمی، دانشگاهکنندگان اطال هاي نشر، تهیه حوزه
با استفاده از ابزارهـاي تحلیلـی و    3هاي پیوسته سایماگو با مؤسسه الزویر نتیجه همکاري

 المللی شده است: سنجشی در محیط وب منجر به تولید دو نظام معتبر بین
 4بندي نشریات و کشورها در نظام سایماگو درگاه رتبه .1

 5بندي مؤسسات ی رتبهگزارش جهان .2

 باشند. این دو نظام به صورت رایگان قابل دسترس می 
و مؤسسـه پژوهشـی اسـت      سایماگو داراي یک گروه تحقیقاتی از چندین دانشگاه

کننـد. از   به تحلیل، ارائه و بازیابی اطالعات اقدام می 6سازي که با استفاده از فنون بصري
 ان به موارد زیر اشاره کرد:تو ها و مؤسسات می جمله این دانشگاه

 

- Instituto de Políticas y Bienes Públicos, CSIC 
- University of Granada  
- University of Extremadura  
- Carlos III University of Madrid 
- University of Alcalá de Henares 

 
مـتن   . دراردد هـاي مختلفـی را در دسـت اجـرا     پـروژه  ،7گروه تحقیقاتی سایماگو 

بـه   "بندي مؤسسات رتبه"و  "بندي نشریات و کشورها رتبه درگاه"و پروژه مهمدحاضر 
 اند.تفصیل مورد بررسی قرار گرفته

                                                 
1. SCImago 
2. Spin-off 
3. Elsevier 
4. SCImago Journal & Country Rank 
5. SCImago Institutions Rankings World Report(Global SIR) 
6. Visualization Techniques 
7. SCImago  Research Group 
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 بندي نشریات و کشورها   رتبه

هاي علمـی کشـورها و    است که شاخص بندي نشریات و کشورها نام درگاهی رتبه
هـا کـه بـر اسـاس اطالعـات موجـود در پایگـاه         ا در بـر دارد. ایـن شـاخص   نشریات ر
هـاي علمـی    توانند براي ارزیابی و تحلیل حوزه اند، می (الزویر) توسعه یافته 8اسکوپوس

 مورد استفاده قرار گیرند.  
بندي نشریات و کشورها بر اسـاس نظـام سـایماگو، نـام خـود را از شـاخص        رتبه
 هـصفح –هـور رتبـم مشهـاگو  بر اساس الگوریتـاست. سایم دریافت کرده 9اس.جِی.آر

ــیج رنــک) گوگــل ــن شــاخص   10(پ ــی.آر را توســعه داده اســت. ای ، شــاخص اس.جِ
 دهد. نشان می 1996نشریات موجود در پایگاه اسکوپوس را از سال  11پذیري رؤیت
 

 بندي نشریات و کشورها   رتبهساختار درگاه 
بنـدي   هـاي رتبـه   نشـریات و کشـورها، بخـش    بنـدي  رتبهدر صفحه خانگی درگاه 
تولید  و مقایسه ،  جستجوي کشورها، بندي کشورها  رتبه نشریات، جستجوي نشریات،

الزم به ذکر است کـه ایـن درگـاه بـا آدرس اینترنتـی        ).1  شوند(تصویر دیده می 12نقشه
http://www.scimagojr.com  باشد. قابل دسترسی می 

 

 
 بندي نشریات و کشورها درگاه رتبه: صفحه اصلی 1تصویر 

                                                 
8. Scopus 
9. SCImago Jorunal Rank(SJR) 
10. Google PageRank Algorithm 
11. Visibility 
12. Map Generator 
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 بندي نشریات رتبه

تواننـد از   بندي نشریات، مجموعه نشریات موجود در ایـن نظـام مـی    در بخش رتبه
تـرین حـد آسـتانه جهـت      کـارگیري پـایین   بندي و به هاي رتبه و شاخص13طریق پاالیش

ت مجـزا  توانـد بـه صـور    هر نشریه می شوند. 14بندي، کاربرپسند و سفارشی سازي رتبه
، پروفایلی منحصر بفرد شـامل  "عنوان نشریه"تحلیل شود و تنها با کلیک بر روي پیوند 

در  دار عملکـرد نشـریه   هـاي معنـی   جداول سري زمانی و نمودارها جهت تحلیل مقیاس
 بندي و پاالیش عبارتند از: هاي رتبه گیرد. گزینه دسترس کاربر قرار می

در  در پایگـاه اسـکوپوس:    16وضوعیهاي م و زیرشاخه 15هاي موضوعی حوزه
حـوزه   27بنـدي ایـن پایگـاه، نشـریات در قالـب       پایگاه اسکوپوس بر اساس نظـام رده 

حوزه  27اند. در پایگاه اسکوپوس  زیرشاخه موضوعی جاي گرفته 313موضوعی عام و 
موضوعی عام عبارتند از:  علوم کشاورزي و زیستی؛ هنـر و علـوم انسـانی؛ بیوشـیمی،     

شناسی مولکولی؛ بازرگانی، مـدیریت و حسـابداري؛ مهندسـی شـیمی؛      زیست ژنتیک و
؛ دندانپزشکی؛ علوم زمـین و سـیارات؛ اقتصـاد،     17گیري شیمی؛ علم رایانه؛ علوم تصمیم

شناسـی و   ؛ ایمنی19؛ انرژي؛ مهندسی؛ علوم محیطی؛ بهداشت18اقتصادسنجی و امور مالی
هـا؛ علـوم اعصـاب و روان؛     اي ندرشـته میکروبیولوژي؛ علم مواد؛ ریاضیات؛ پزشکی؛ چ

شناسـی؛ علـوم    شناسی و داروسـازي؛ فیزیـک و نجـوم؛ روان    پرستاري؛ داروشناسی، سم
حــوزه  27زیرشــاخه موضــوعی کــه در قالــب  313اجتمــاعی و دامپزشــکی. فهرســت 

 اند به پیوست ارائه گردیده است. موضوعی عام جاي گرفته
تشرکننده نشریه است. کدهاي ایزو بـراي  منظور از کشور در واقع کشور منکشور: 

 اند. ها مورد استفاده قرار گرفته نمایش نام کشور
 باشد. دست آمده میمنظور سال مبنا براي مقادیر به  سال:

                                                 
13. Filtering 
14. Customize 
15. Subject Area 
16. Subject Category 
17 Decision Sciences 
18. Finance 
19. Health Profession 
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توانند براسـاس   هایی که نتایج می سازي، شاخص : در قسمت مرتب  20سازي مرتب

د از: اس.جِـی.آر، عنـوان، اچ   هـا عبارتنـ   اند. این شاخص آنها مرتب شوند لحاظ گردیده
، 23(در سال انتخابی)، تعداد کل استنادها(دوره سـه سـاله)  22، تعداد کل مدارك21ایندکس

و تعـداد اسـتنادها بـه ازاي هـر مـدرك(دوره دو       24مدارك قابل استناد(دوره سـه سـاله)  
 .25ساله)

عـداد  ت nتوان نمایش نشریات را به  : با استفاده از این گزینه، می 26نمایش نشریات
 "تعـداد کـل اسـتنادها(دوره سـه سـاله)     "و یـا   "مدارك قابل استناد(دوره سه ساله)"از 

توان حد آستانه پایین را بر اساس این دو شـاخص   محدود کرد. در واقع با این گزینه می
 تعیین نمود.

بنـدي نشـریات و کشـورها     رتبهبندي نشریات در درگاه  )، بخش رتبه2در تصویر (
شـود، در ایـن بخـش، دو جعبـه      چنانچه در این تصویر مالحظه میت. قابل مشاهده اس

هاي موضوعی در پایگاه اسـکوپوس   هاي موضوعی و زیرشاخه جستجوي اول، به حوزه
که در جعبه جستجوي اول یعنی  اختصاص یافته است. الزم به ذکر است که در صورتی

یین آن یعنی جعبـه  حوزه موضوعی، یک حوزه موضوعی عام انتخاب گردد، در جعبه پا
شوند.  هاي آن حوزه موضوعی عام دیده می مربوط به زیرشاخه موضوعی، تنها زیرشاخه

جعبه مربوط به حوزه در  27به عنوان مثال، در صورت انتخاب علوم کشاورزي و زیستی
هـاي   زیرشـاخه موضـوعی، تنهـا زیرشـاخه     موضوعی ، در جعبه تعبیه شده براي تعیـین 

) 3شـوند. ایـن مطلـب در تصـویر (     ن حوزه عام مشـاهده مـی  موضوعی زیرمجموعه ای
 نمایش داده شده است.

                                                 
20. Order by 
21. H Index 
22. Total Documents 
23. Total Cites(3 years) 
24. Citable Documents(3 years) 
25. Cites per Document(2 years) 
26. Display journals with at least 
27. Agricultural & Biological Sciences 
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 بندي نشریات و کشورها در نظام سایماگو بندي نشریات در درگاه رتبه : بخش رتبه2تصویر 

 

 
 هاي حوزه موضوعی علوم کشاورزي و زیستی : زیرشاخه3تصویر 

 
توانند جهت  می "سازي رتبم"هایی که در قسمت  چنانچه قبالً ذکر گردید شاخص

 بندي نشریات مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: سازي نتایج رتبه مرتب
اي براي تعیین تأثیر، نفوذ، اعتبار و شهرت یک  : این شاخص که سنجهاس.جِی.آر 

دهد که در سال منتخب، به طـور متوسـط چـه تعـداد اسـتناد       باشد،  نشان می نشریه می
منتشر شدة سه سال گذشته در نشریه مورد نظر صورت گرفته اسـت.   دار به مدارك وزن

دار به مدارك منتشـر شـده در    ، چه تعداد استناد وزن Xاین بدان معنی است که در سال 
 داده شده است. X-3و  X-1 ،X-2هاي  نشریه مورد نظر در سال

عنـوان  سـازي بـر اسـاس الفبـاي      : منظور از گزینه عنوان در این منو، مرتـب عنوان
 نشریات است.
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) کـه  h: اچ ایندکس نشان دهنـده آن تعـداد از مقـاالت نشـریه اسـت(     اچ ایندکس

اند. این شاخص هم بـازده علمـی نشـریه و هـم      استناد را دریافت داشته hحداقل تعداد 
تأثیر علمی آن را مشخص کرده و براي دانشمندان، کشـورها و غیـره نیـز قابـل اعمـال      

 است.
: کلیـه مـدارك بازیـابی شـده را در زمـان      در سال مورد نظر)تعداد کل مدارك (
شود. در اینجا، تمامی انواع مدارك اعم از قابل اسـتناد و یـا غیـر     انتخاب شده شامل می

 شوند. قابل استناد در نظر گرفته می
منظور این اسـت کـه در سـال منتخـب، چـه       تعداد کل استنادها(دوره سه ساله):

منتشر شده در یک نشریه در سه سال گذشته دریافـت شـده    تعداد استناد توسط مدارك
، چه تعداد استناد توسط مدارك منتشـر شـده    Xاست. این بدان معنی است که در سال 

دریافت شده است. در این قسمت همـه انـواع مـدارك     X-3و  X-1 ،X-2هاي  در سال
 گردند. لحاظ می

د از مـدارك منتشـر شـده    منظـور، آن تعـدا  مدارك قابل استناد(دوره سه سـاله):  
باشـند(مدارك مربـوط بـه     توسط یک نشریه در سه سال گذشته است که قابل استناد می

شوند). مـدارك قابـل اسـتناد شـامل مقـاالت، نقـدها و مقـاالت         سال منتخب لحاظ نمی
 باشند. ها می کنفرانس

تنادها منظور، میانگین تعداد اس تعداد استنادها به ازاي هر مدرك(دوره دو ساله):
باشـد. ایـن شـاخص بـا در نظـر گـرفتن تعـداد         به هر مدرك در یک دوره دو ساله مـی 

استنادهاي تعلق یافته در سال جاري بـه مـدارك منتشـر شـدة یـک نشـریه در دو سـال        
بـه مـدارك    Xگردد. این به معنی استنادهاي صورت گرفته در سـال   گذشته محاسبه می
اشد. این سـنجه بـه طـور وسـیعی بـه عنـوان       ب می  X-2و X-1هاي  منتشر شده در سال

 گیرد. شاخص تأثیر مورد استفاده قرار می
هاي ذکر شده، در جـدول نتـایج حاصـل از جسـتجو در بخـش       عالوه بر شاخص

بندي نشریات، چند گزینه دیگر نیز قابل مشاهده است کـه عبارتنـد از: تعـداد کـل      رتبه
 .30د منابع به ازاي هر مدرك، تعدا29، تعداد کل منابع28مدارك(دوره سه ساله)

                                                 
28. Total Docs(3 years) 
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منظور تعداد کل مدارك منتشـر شـده در سـه     :)(دوره سه ساله تعداد کل مدارك

گردنـد). ایـن مطلـب بـدان      (مدارك سال انتخاب شده لحاظ نمـی  باشد سال گذشته می
 X-1 ،X-2هاي  شود، مدارك مربوط به سال انتخاب می Xمعنی است که زمانی که سال 

ند. تمامی انواع مدارك اعم از قابل استناد و یا غیر قابـل اسـتناد در   گرد لحاظ می X-3و 
 شوند. نظر گرفته می

: این شاخص کلیه منابع کتابشناختی در یک نشریه در دوره زمـانی  تعداد کل منابع
 شود. انتخاب شده را شامل می

ال میانگین تعداد منابع به ازاي هر مدرك را در سـ  تعداد منابع به ازاي هر مدرك:
 دهد. انتخاب شده نشان می

کنیم.  بندي نشریات را مشاهده می اي از جستجو در بخش رتبه )، نمونه4(تصویر در
نشـریه اسـت کـه در     16چنانچه در این تصویر نشان داده شده است، حاصل جسـتجو،  

اند. قابل ذکر است که در صـورت تمایـل،    ) فهرست شده4جدول ارائه شده در تصویر (
، اطالعـات  format Download data in MS Excelاسـتفاده از گزینـه   تـوان بـا    مـی 

 موجود در جدول نتایج را به صورت فایل اکسل ذخیره نمود.
 

 

                                                                                                                   
29. Total Refs.  
30. Ref./Doc. 
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در  بندي نشریات اي از جستجو  و جدول نتایج حاصل از آن در بخش رتبه . نمونه4تصویر

 بندي نشریات و کشورها در نظام سایماگو درگاه رتبه

 
گـردد کـه در آن اطالعـات     اي ظاهر مـی  وي عنوان هر نشریه، صفحهبا کلیک بر ر

جامعی در مورد آن نشریه ارائه گردیده است؛ اطالعاتی همچـون کشـور منتشـر کننـده     
نمـایش داده شـده    Qهاي موضوعی ( نشریه، حوزه موضوعی عام، زیرشاخه یا زیرشاخه

ه در آن زیرشـاخه  در جلوي هر زیرشاخه موضوعی به معناي چارك اس.جِـی.آر نشـری  
تـرین مقـدار    نشـانگر پـایین    Q4نشانگر باالترین مقدار و Q1موضوعی است. در اینجا، 

، پوشش زمانی نشریه، اچ اینـدکس و دامنـه. بـه    32، شاپا31است.)، ناشر، قالب انتشاراتی
 در جدول نتـایج حاصـل از جسـتجو،    Daruعنوان مثال، با کلیک بر روي عنوان نشریه 

 :گردد هر میاطالعات زیر ظا

                                                 
31. Publication Type 
32. ISSN 
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D a r u  
 
Country: Iran 
 
Subject Area: Medicine 
 

Subject Category: Medicine (miscellaneous)  
 
Publisher: Teheran University of Medical Sciences. 
Publication type: Journals. ISSN: 15608115 
 
Coverage: 2000-2011 
 
H Index: 13 
 
Scope: 
 
DARU is a Persian name, meaning drug. DARU has been published in 
Persian from 1991 to 1995,in Persian with English abstract from 1995 
to 1999 and only in English language form the early of 1999 four 
times a year. The main scope of this journal is to publish original 
research articles in pharmaceutical sciences. Editorial board of DARU 
are specialist in different areas of pharmacy. All submitted 
manuscripts are initially evaluated in the editorial meeting to 
determine peer reviewers in the related subjects. On the basis of 
reviewer's comments, the editorial committee decide about the 
acceptance or rejection of the submitted manuscript and in the case 
that the manuscript is acceptable. (source) 

 
 دهـد، ایـن نشـریه در زیرشـاخه موضـوعی       طور که اطالعات فوق نشان مـی  همان

Medicine(miscellaneous)    در چارك دوم قرار دارد و در زمره نشریاتی اسـت کـه
 اند. % برتر بوده50% تا 25موضوعی، مقدار اس.جِی.آر آنها بین   در این زیرشاخه

اي از برخـی   ارهـایی مقایسـه  در زیر اطالعات ارائـه شـده بـراي هـر نشـریه، نمود     
ها براي نشریه مورد نظر ترسیم شده است. الزم به ذکر است که در هـر یـک از    شاخص
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نمودارهاي ارائه شده در این درگاه، با نگـه داشـتن مـاوس بـر روي نمودارهـا، مقـادیر       

 شوند.   مربوطه نشان داده می
(دوره دو  مـدرك شاخص اس.جِی.آر در مقایسه با تعداد استنادها به ازاي هـر  

شاخص اس.ِجی.آر به طور متوسـط میـزان نفـوذ علمـی یـک مقالـه در سلسـله         ساله)
دهد که هر مقاله به طـور   نماید. این شاخص نشان می مقاالت یک نشریه را مشخص می

متوسط به چه میزان در کانون توجه حـوزه علمـی مربـوط بـه خـود قـرار دارد. تعـداد        
طور متوسط تأثیر علمی یک مقاله منتشر شـده در نشـریه   استنادها به ازاي هر مدرك به 

نماید. این شاخص با استفاده از فرمولی مشابه با ضـریب تـأثیر نشـریه در     را سنجش می
) 5در تصـویر (  Daru گردد. این نمودار براي نشـریه  پایگاه تامسون رویترز، محاسبه می

هـاي   ایـن نمـودار، داده   در 33هـا  نمایش داده شده است. با کلیک بـر روي سـربرگ داده  
 هاي مختلف قابل مشاهده است. مربوط به نشریه حاضر به تفکیک سال و شاخص

 

 ساله) 2. شاخص اس.جِی.آر در مقایسه با تعداد استنادها به ازاي هر مدرك(5تصویر 
 

                                                 
33. Data tab 
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 هاي مختلف به تفکیک سال و شاخص Daruهاي مربوط به نشریه   . داده6تصویر 

 
 34دها در مقایسه با خود استناديشاخص تعداد استنا

: این شاخص در واقع نشان دهنده تعداد استنادهایی اسـت کـه یـک    خود استنادي
نشریه در سال منتخب به مدارك منتشر شدة خود در سه سال گذشـته داده اسـت. ایـن    

بـه مـدارك منتشـر شـده آن در       Xدر سال مسأله به معناي تعداد استنادهاي یک نشریه
 شوند. است. در اینجا، همه انواع مدارك در نظر گرفته می X-3و  X-1، X-2هاي  سال

هاي نشریه مورد نظر بر  )، نشان دهنده رشد تعداد استنادها و خوداستنادي6تصویر(
اساس تعداد استنادهاي دریافتی توسط مدارك انتشار یافته در نشریه در سه سال گذشته 

 باشد. می

 
 قایسه با خود استنادي. تعداد استنادها در م6تصویر 

                                                 
34. Self-Citation 
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شاخص تعداد کل استنادها به ازاي هر مدرك در مقایسه با استنادهاي خـارجی بـه   

 35ازاي هر مدرك

این شاخص نشان دهنده رشد تعداد کل استنادها بـه ازاي هـر مـدرك و همچنـین     
هـا) بـر اسـاس تعـداد      استنادهاي خارجی به ازاي هر مـدرك(با حـذف خـود اسـتنادي    

باشد. این  فتی توسط مدارك انتشار یافته در نشریه در سه سال گذشته میاستنادهاي دریا
 ) نشان داده شده است.7در تصویر ( Daruنمودار براي نشریه 

 

 
 . تعداد کل استنادها به ازاي هر مدرك در مقایسه با استنادهاي خارجی به ازاي هر مدرك7تصویر 
 

 ي زمانی دو، سه و چهار سالهها در محدوده تعداد استنادها به ازاي هر مدرك
رشد تعداد استنادها به ازاي هر مدرك را براي مدارك منتشر شده در نشـریه مـورد   

دهد. نمودار مربوط بـه دوره دو سـاله    نظر در طی دو، سه و چهار سال گذشته نشان می
)، 8معادل شاخص ضریب تأثیر نشریه در پایگـاه تامسـون رویتـرز اسـت. در تصـویر (     

هاي زمانی بـراي نشـریه ذکـر شـده نشـان داده شـده        مربوط به این محدوده نمودارهاي
 است.

                                                 
35. External Cites per Document 



 13                                                                                                                                                                                                           بر اساس نظام سایماگو بندي نشریات، مؤسسات و کشورها رتبه      

 
هاي زمانی دو، سه  . نمودارهاي مربوط به تعداد استنادها به ازاي هر مدرك براي دوره8تصویر

 و چهار ساله

 المللی همکاري بین
المللی، مقاالتی هستند که با همکاري محققـان چنـدین کشـور     اساس همکاري بین

شوند. نمودار زیر نشان دهنده درصد مدارك تهیه شده توسط محققان  اپ و منتشر میچ
 است.   Daruچندین کشور نشریه 

 

 
 . درصد مدارك داراي نویسندگان از بیش از یک کشور9تصویر 
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 مدارك قابل استناد نشریه در مقایسه با مدارك غیر قابل استناد

گـردد و   وان پژوهش اصیل محسوب نمـی هر مقاله منتشر شده در یک نشریه به عن
باشد. نمودار زیر سهم مقاالت دربردارنده مفاهیم اساسی و قابل  بنابراین قابل استناد نمی

ها و نقدها) را در یک دوره سه سـاله   توجه پژوهش(مقاالت پژوهشی، مقاالت کنفرانس
 دهد. نشان می

 

 
 ارك غیر قابل استناد آن. مدارك قابل استناد نشریه در مقایسه با مد10تصویر 

 
 مدارك استناد شده نشریه در مقایسه با مدارك استناد نشده آن

نمودار زیر نسبت اقالم استناد شـده یـک نشـریه بـه اقـالم اسـتناد نشـده آن را در        
هاي زمانی سه ساله به تصویرکشیده است. منظور از اقـالم اسـتناد شـده، مـواردي      دوره

 اند. ی دوره زمانی ذکر شده مورد استناد قرار گرفتهبار در ط هستند که حداقل یک 
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 . نسبت مدارك استناد شده نشریه به مدارك استناد نشده آن11تصویر
 

 جستجوي نشریات
بندي نشریات و کشورها اسـت   اي دیگر درون درگاه رتبه جستجوي نشریات گزینه

ناشر وجـود دارد.   که در این بخش امکان جستجوي نشریات بر اساس عنوان، شاپا و یا
 در زمان جستجو در این قسمت توجه به چند نکته ضروري است:

 پذیرد، خط تیره گذاشته نشود. زمانی که جستجو توسط شاپا صورت می 

گیرد، کلمـات   زمانی که جستجو بر اساس عنوان یا ناشر یک نشریه صورت می 
 توانند مورد استفاده قرار گیرند. منفرد و یا عبارات دقیق می

 
 بندي نشریات و کشورها در نظام سایماگو : بخش جستجوي نشریات درگاه رتبه 12تصویر 

 
بدیهی است که پس از انجام جستجوي یک نشریه در بخش جستجوي نشریات و 
انتخاب نشریه مورد نظر، اطالعات کتابشناختی و سپس جداول و نمودارهاي مربوط بـه  

 قابل مشاهده است.)  Daruآن نشریه (مثال
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 بندي کشورها رتبه

کـارگیري   بندي و بـه  هاي رتبه تواند توسط پاالیش و شاخص بندي کشورها می رتبه
توانـد بـه صـورت     هر کشور می سازي شود. بندي، سفارشی  حد آستانه پایین جهت رتبه

مجزا تحلیل شده و تنها با کلیک برروي لینک نام کشور، پروفـایلی منحصـر بفـرد از آن    
گیرد. این پروفایل شـامل جـداول سـري زمـانی و نمودارهـا       قرار میکشور در دسترس 
بنـدي و   هـاي رتبـه   باشـد. گزینـه   دار عملکرد کشـور مـی   هاي معنی جهت تحلیل مقیاس

 پاالیش عبارتند از:
در  هـاي  موضـوعی در پایگـاه اسـکوپوس:      هاي موضوعی و زیرشاخه حوزه

حـوزه   27ه، نشـریات در قالـب   بنـدي ایـن پایگـا    پایگاه اسکوپوس بر اساس نظـام رده 
اند. این مبحث به طـور مفصـل در    زیرشاخه موضوعی جاي گرفته 313موضوعی عام و 

 بندي نشریات توضیح داده شده است. بخش رتبه
اي، کـل جهـان در قالـب     هاي منطقه در این قسمت به منظور تسهیل تحلیل منطقه:

ـ  هـاي   ه پـارامتر منطقـه، گزینـه   چند منطقه اصلی گنجانیده شده است. در منوي مربوط ب
اروپاي غربی، اروپـاي شـرقی، آفریقـاي شـمالی، آفریقـاي مرکـزي، آفریقـاي جنـوبی،         
آمریکاي شمالی، آمریکاي التین، خاورمیانه، منطقـه آسـیایی و منطقـه اقیانوسـیه لحـاظ      

 اند.   گردیده
 باشد. منظور سال مبنا براي مقادیر به دست آمده می سال:
هاي تعداد کل  توانند در این قسمت توسط شاخص عه نتایج می: مجموسازي مرتب

ها،  تعداد استنادها به ازاي  خود استنادي مدارك، مدارك قابل استناد، تعداد کل استنادها،
 بندي شوند. ایندکس رتبه هر مدرك و اچ 

هاي  توان حد آستانه پایین را بر اساس شاخص : در این قسمت مینمایش نشریات
 ك منتشر شده، مدارك قابل استناد و تعداد استنادها تعیین نمود.تعداد مدار

بندي نشـریات و کشـورها    بندي کشورها را در درگاه رتبه )، بخش رتبه13تصویر (
هایی کـه پـیش از    گردد، بخش طور که مشاهده می دهد. همان در نظام سایماگو نشان می

 شوند. می  تصویر دیدهاین در مورد آنها توضیحات الزم ارائه گردید در این 
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 بندي نشریات و کشورها در نظام سایماگو بندي کشورها در درگاه رتبه : بخش رتبه13تصویر

سـازي نتـایج    تواننـد جهـت مرتـب    می "سازي مرتب"هایی که  در قسمت  شاخص
 بندي کشورها مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از: رتبه

رك انتشار یافته در سـال یـا دوره انتخـاب    منظور تعداد کل مدا تعداد کل مدارك:
 شود. شده است. از این شاخص معموالً به عنوان عملکرد علمی یک کشور یاد می

منظور مدارك قابل استناد در سال انتخاب شده است. مـدارك  مدارك قابل استناد: 
 باشد. ها می قابل استناد شامل مقاالت، نقدها و مقاالت کنفرانس

هـا  منظور تعداد کل استنادهاي دریافت شـده در تمـامی زمـان   ا: تعداد کل استناده
باشد. این به معناي اسـتنادهاي دریافـت شـده     توسط مدارك منتشر شده در سال مبنا می

 است.   Xو ... به مدارك منتشر شده در طی سال  X ،X+1 ،X+2 ،X+3هاي در سال
 در اینجـا، تعـداد   هاي یک کشـور اسـت.    منظور تعداد خوداستناديها:  خوداستناي

ها) دریافت شده توسط مدارك منتشر شده در سـال مبنـا    هاي(در همه زمان خوداستنادي
، X ،X+1هـاي  هاي صـورت گرفتـه در سـال    باشد. این به معناي خوداستنادي مدنظر می

X+2 ،X+3  و ... به مدارك منتشر شده در طی سالX    است. هنگامی کـه دوره زمـانی
گردد، همه مدارك منتشر شده در طی این دوره در نظر گرفتـه   انتخاب می 2011-1996
 شوند. می

هـا) بـه    میانگین تعداد استنادها(در همـه زمـان  تعداد استنادها به ازاي هر مدرك: 
باشـد. مقصـود، اسـتنادهاي صـورت      ازاي هر مدرك منتشر شده در سال مبنا مدنظر مـی 

 Xمنتشر شـده در طـی سـال     و ... به مدارك X ،X+1 ،X+2 ،X+3هاي گرفته در سال
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گردد، همه مـدارك منتشـر شـده     انتخاب می 1996-2011است. هنگامی که دوره زمانی 

 شوند. در طی این دوره در نظر گرفته می
) کـه  hاچ ایندکس یک کشور، آن تعداد از مقاالت یک کشور اسـت( اچ ایندکس: 

و تأثیر علمی یـک کشـور   این شاخص نیز بازده  اند. استناد دریافت کرده hحداقل تعداد 
 را مشخص کرده و براي دانشمندان، نشریات و غیره نیز قابل اعمال است.

بنـدي کشـورها    سایر مواردي که در جداول یا نمودارهاي مربـوط بـه بخـش رتبـه    
 شوند عبارتند از: مشاهده می

هاي یـک   میانگین تعداد خوداستنادي: 36ها به ازاي هر مدرك تعداد خود استنادي
دهـد.   ها) به ازاي هر مدرك منتشر شده در طی سال مبنا نشان می را(در همه زمانکشور 

و ...  X ،X+1 ،X+2 ،X+3هـاي  هاي صورت گرفته در سـال  این به معناي خوداستنادي
 است. Xبه مدارك منتشر شده در طی سال 

منظور سـهم  : (این شاخص در تصاویر قابل مشاهده است)مدارك غیر قابل استناد
 غیر قابل استناد در دوره زمانی مورد نظر است.مدارك 

منظور تعداد مدارکی است که حداقل یـک بـار مـورد اسـتناد     مدارك استناد شده: 
 قرار گرفته باشند.

منظور تعداد مدارکی است که هیچوقـت مـورد اسـتناد قـرار     مدارك استناد نشده: 
 اند. نگرفته

ت که وابستگی سازمانی آنها منظور درصد مدارکی اس المللی: درصد همکاري بین
 مربوط به بیش از یک کشور است.

 منظورسهم نسبی کشور از بازده انتشاراتی منطقه است.: 37درصد از منطقه
 منظور سهم نسبی کشور از بازده انتشاراتی جهان است.  :38درصد از جهان

)، جستجوي محدود شده بـه زیرشـاخه موضـوعی شـیمی آلـی در      14در تصویر (
 نشان داده شده است. 1996-2011رمیانه در دوره زمانی منطقه خاو

                                                 
36. Self Cites per Doc 
37. % Region 
38. % World 
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بندي نشریات و  بندي کشورها در درگاه رتبه اي از جستجو در بخش رتبه . نمونه 14تصویر 

 کشورها در نظام سایماگو
 

باشـد. چنانچـه    )، نشان دهنده جدول حاصـل از جسـتجوي فـوق مـی    15تصویر (
ت پیش فرض بر اساس تعـداد کـل مـدارك    گردد در این جدول که به صور مشاهده می

در دوره زمانی مورد نظر مرتب شده است، کشور جمهوري اسالمی ایران در صدر ایـن  
سـازي در   جدول جاي گرفته است. قابل ذکر است که اطالعات این جدول قابل ذخیـره 

 باشد.   فایل اکسل می
 

 
بندي  رها در درگاه رتبهبندي کشو . جدول نتایج حاصل از جستجو در بخش رتبه15تصویر 

 نشریات و کشورها
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اي ظـاهر   با کلیک بر روي نام هر کشور در جدول نتایج حاصل از جستجو، صفحه

گردد که در آن اطالعات جامعی در مورد کشور انتخـاب شـده در قالـب جـداول و      می
نمودارهاي مختلف ارائه گردیده است. در واقع در این قسـمت وارد بخـش جسـتجوي    

بندي نشـریات   رتبههاي موجود در صفحه خانگی درگاه  که یکی دیگر از گزینه کشورها
)، مقادیر مختلف کسـب شـده توسـط جمهـوري     16شویم. تصویر( است میو کشورها 

هاي مختلف را در زیرشاخه موضوعی شـیمی آلـی و در دوره    اسالمی ایران در شاخص
شود امکان تغییـر   ر مشاهده میدهد. چنانچه در همین تصوی زمانی شانزده ساله نشان می

 حوزه موضوعی در این قسمت وجود دارد.
 

 
هاي مربوط به وضعیت علمی جمهوري اسالمی ایران در زیرشاخه موضوعی  . داده 16تصویر 

 هاي مختلف و به تفکیک شاخص شیمی آلی
 

)، وضعیت جمهوري اسالمی ایران در زیرشاخه موضـوعی  27) تا (17در تصاویر (
هـاي مختلـف    اي با توجه بـه شـاخص   در قالب جداول و نمودارهاي مقایسه شیمی آلی

ارائه گردیده است. الزم به ذکر است که در کلیه نمودارهـا بـا حرکـت مـاوس بـر روي      
 نمودارها امکان مشاهده مقادیر مختلف وجود دارد.
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مهوري هاي ج ها) و درصد خوداستنادي با حذف خود استنادي: درصد استنادها (17تصویر 

 در زیرشاخه موضوعی شیمی آلی اسالمی ایران
 
 

 
: درصد مدارك قابل استناد و غیر قابل استناد جمهوري اسالمی ایران در زیرشاخه 18تصویر 

 موضوعی شیمی آلی
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هاي مربوط به جمهوري اسالمی ایران در زیرشاخه موضوعی شیمی آلی به  : داده19تصویر 

 هاي مختلف تفکیک سال و شاخص
 

 
. تعداد مدارك قابل استناد در مقایسه با مدارك غیر قابل استناد کشور جمهوري 20تصویر 

 در زیرشاخه موضوعی شیمی آلی اسالمی ایران
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. تعداد مدارك استناد شده در مقایسه با مدارك استناد نشده کشور جمهوري 21تصویر 

 در زیرشاخه موضوعی شیمی آلی اسالمی ایران
 

 
المللی جمهوري اسالمی ایران با سایر کشورها در زیرشاخه  درصد همکاري بین .22تصویر 

 موضوعی شیمی
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 . سهم جمهوري اسالمی ایران از بازده انتشاراتی منطقه نسبت به این سهم در جهان 23تصویر 

 در زیرشاخه موضوعی شیمی آلی
 

 
ي اسالمی ایران در زیرشاخه هاي جمهور . تعداد استنادها در مقایسه با خوداستنادي24تصویر 

 موضوعی شیمی آلی
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. تعداد استنادها به ازاي هر مقاله و تعداد استنادهاي خارجی(با حذف خود 25تصویر 

 در زیرشاخه موضوعی شیمی آلی ها) به ازاي هر مقاله استنادي
 

 
هاي  . تعداد کل مدارك جمهوري اسالمی ایران به تفکیک سال و زیرشاخه 26تصویر 

 وضوعی زیر مجموعه حوزه موضوعی شیمیم
 

 
هاي   . نمودار تعداد کل مدارك جمهوري اسالمی ایران به تفکیک سال و زیرشاخه27تصویر 

 حوزه موضوعی شیمی موضوعی زیر مجموعه
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 جستجوي کشورها

بندي نشـریات و کشـورها ،    در بخش مربوط به جستجوي کشورها در درگاه رتبه 
بنـدي شـده اسـت.     هانی، کل جهان در قالب ده منطقه تقسیمپس از ارائه یک گزارش ج

) قابل مشاهده است. بـا کلیـک بـر روي گـزارش     28فهرست این ده منطقه در تصویر (
بـر اسـاس    1996-2011توان وضعیت علم جهانی را در دوره شـانزده سـاله    جهانی می
جـداول و  هاي مختلف در قالب جداول و نمودارهاي متنوع مشاهده کرد. ایـن   شاخص

) 29انــد. چنانچــه در تصــویر ( ) نمــایش داده شــده41) تــا (29نمودارهــا در تصــاویر (
هـاي موضـوعی عـام فـراهم      مشخص است، امکان محدود نمـودن جسـتجو بـه حـوزه    

 باشد.   می
 

 
 بندي نشریات و کشورها در نظام سایماگو : بخش جستجوي کشورها در درگاه رتبه28تصویر 
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اي مربوط به وضعیت علمی جهان در دوره شانزده ساله به تفکیک ه .  داده29تصویر 

 هاي مختلف شاخص
 
 

 
هاي موضوعی  . درصد مدارك قابل استناد و غیر قابل استناد جهان در تمامی حوزه30تصویر 

 1996-2011در پایگاه اسکوپوس در دوره زمانی  تعریف شده
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هاي موضوعی به تفکیک سال و   حوزه هاي مربوط به کل جهان در تمامی .داده31تصویر 

 هاي مختلف شاخص
 

 
. تعداد مدارك قابل استناد در مقایسه با مدارك غیر قابل استناد در کل جهان در 32تصویر 

 هاي موضوعی تمامی حوزه
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. تعداد مدارك استنادشده در مقایسه با مدارك استناد نشده در کل جهان در تمامی 33تصویر 

 یهاي موضوع حوزه
 
 

 
هاي  ها در کل جهان در تمامی حوزه . تعداد استنادها در مقایسه با خود استنادي33تصویر 

 موضوعی
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. تعداد استنادها به ازاي هر مقاله و تعداد استنادهاي خارجی( با حذف خود 34تصویر 

 هاي موضوعی ها) به ازاي هر مقاله در کل جهان در تمامی حوزه استنادي
 

شـد، مقایسـه تعـداد اسـتنادها در     باید نشان داده می 34و  33ر آنچه در تصاوی 
ها و تعداد استنادها به ازاي هـر مقالـه در مقابـل تعـداد اسـتنادهاي      مقابل خود استنادي

خارجی بود. بدین معنی که در هر یک از نمودارهـاي فـوق بایـد حـداقل دو شـاخص      
در این نمودارها ارائه گردیده که فقط یک شاخص گرفتند، درحالیمورد مقایسه قرار می

داري، این تصاویر مستقیماً و بـدون دخـل و تصـرف از    است. با توجه به اهمیت امانت
 اند.آورده شده  www.scimagojr.comوب سایت 

 
 . تعداد کل مدارك در هر سال  به تفکیک مناطق جغرافیایی35تصویر 
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 یک مناطق جغرافیایی. تعداد کل استنادها در هر سال  به تفک36تصویر 

 

 
 . رتبه کشورها بر اساس تعداد کل مدارك و مدارك قابل استناد37تصویر 
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 . اچ ایندکس و تعداد استنادها به ازاي هر مدرك براي کشورهاي مختلف38تصویر 

 
) ، با حرکت ماوس بر روي محور افقی، نام کشورهاي مختلـف بـه   38در تصویر (

داد اسـتنادها بـه ازاي هـر مـدرك و اچ اینـدکس آنهـا ظـاهر        همراه مقادیر مربوط به تع
 ) نمایش داده شده است.39گردد. این مسأله به خوبی در تصویر ( می

 

 
 . مقادیر مربوط به تعداد استنادها به ازاي هر مدرك و اچ ایندکس کشور سوئد39تصویر 
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هاي موضوعی  حوزه. تعداد کل مدارك منتشر شده در جهان به تفکیک سال و 40تصویر 

 تعریف شده در پایگاه اسکوپوس
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. نمودار مربوط به تعداد کل مدارك منتشر شده در جهان به تفکیک سال و 41تصویر 

 هاي موضوعی تعریف شده در پایگاه اسکوپوس حوزه
 

شـود، در صـفحه اصـلی     ) دیـده مـی  27(صـفحه   )28طـور کـه در تصـویر (    همان
کل جهان نیز قرار داده شده است که در صورت تمایـل،   اي از جستجوي کشورها، نقشه

با قرار دادن ماوس بر روي محل هر کشور بر روي نقشه، نام کشـور مـورد نظـر ظـاهر     
هاي ارائه شـده   شده و با کلیک بر روي این محل، جداول و نمودارها بر اساس شاخص

این کشور ولی بـراي   هاي مربوط به ) براي داده41) و (40) و (25) تا  (16در تصاویر (
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گـردد. بـدیهی اسـت کـه در      هـا) ترسـیم مـی    هاي موضوعی(بجاي زیرشاخه کلیه حوزه

 توان اطالعات را به حوزه موضوعی خاصی محدود نمود. صورت تمایل می
 

 
. انتخاب کشور جمهوري اسالمی ایران از روي نقشه جهان در بخش جستجوي 42تصویر 

 و کشورها توسط سایماگو بندي نشریات کشور در درگاه رتبه
 

همچنین، در صفحه اصلی جستجوي کشورها، در ذیل گـزارش جهـانی، فهرسـت    
). در 26در صـفحه   28مناطق اصـلی جغرافیـایی جهـان قـرار داده شـده است(تصـویر       

صورت کلیک بر روي هر یک از مناطق اصلی، ابتدا گزارشی از وضعیت علمـی منطقـه   
شود. بـا   کشورهاي زیر مجموعه این منطقه ظاهر می تعیین شده و پس از آن فهرستی از

 گردد. انتخاب هر منطقه جغرافیایی، نقشه مربوط به آن قسمت از جهان ظاهر می
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 بندي کشورها . صفحه مربوط به منطقه انتخاب شده(آفریقاي شمالی) در بخش رتبه43تصویر 
 

گـزارش آفریقـاي   با انتخاب گزارش مربوط به منطقه تعیین شـده(به عنـوان مثـال    
شمالی در تصویر فوق)، ابتدا جدول مربوط به مقادیر اچ ایندکس، تعـداد کـل مـدارك،    

هـا و تعـداد اسـتنادها بـه      تعداد مدارك قابل استناد، تعداد استنادها ، تعداد خود استنادي
گردد. سپس نمودارهاي مربـوط بـه    ازاي هر مدرك در دوره زمانی شانزده ساله ارائه می

هـا و   رصد قابل استناد و غیر قابـل اسـتناد) و استنادها(درصـد خـود اسـتنادي     مدارك(د
درصد استنادها بدون خود استنادي)، جدول مربوط به تعداد کل مـدارك، مـدارك قابـل    

هـا، تعـداد اسـتنادها بـه ازاي هـر مـدرك، تعـداد خـود          استناد، استنادها، خود اسـتنادي 
اد شـده و مـدارك اسـتناد نشـده بـه تفکیـک       ها به ازاي هر مدرك، مدارك استن استنادي

شـود. پـس از آن، نمودارهـاي     هاي مختلف در دوره شانزده ساله نمـایش داده مـی   سال
مربوط به مدارك قابل استناد در مقایسه با مدارك غیر قابل استناد، مـدارك اسـتناد شـده    

ا، تعداد اسـتنادها  ه در مقایسه با مدارك استناد نشده، استنادها در مقایسه با خود استنادي
(بـا حـذف    به ازاي هر مدرك در مقایسه با تعداد استنادهاي خارجی به ازاي هر مدرك

ها)، رتبه کشورها بر اسـاس تعـداد کـل مـدارك و مـدارك قابـل اسـتناد،         خود استنادي
ایندکس و استنادها بـه ازاي هـر مـدرك و جـدول تعـداد کـل مـدارك بـه تفکیـک           اچ
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و پس از آن نمودار مربوط بـه ایـن جـدول قابـل مشـاهده      هاي موضوعی و سال  حوزه
 است.

چنانچه در تصاویر پیشین نیز دیده شـد، بـا کلیـک بـر روي نـام هـر کشـور زیـر         
مجموعه منطقه تعیین شده (قرار گرفته در زیـر گـزارش منطقـه در صـفحه جسـتجوي      

دیر اچ بندي نشریات و کشـورها)، ابتـدا جـدول مربـوط بـه مقـا       کشورها در درگاه رتبه
ایندکس ، تعداد کل مدارك، تعداد مدارك قابـل اسـتناد، تعـداد اسـتنادها ، تعـداد خـود       

ها و تعداد استنادها به ازاي هـر مـدرك در دوره زمـانی شـانزده سـاله و بـراي        استنادي
گردد. سپس نمودارهاي مربـوط بـه مدارك(درصـد     هاي موضوعی ارائه می تمامی حوزه

ها و درصد استنادها بدون  ستناد) و استنادها(درصد خود استناديقابل استناد و غیر قابل ا
خود استنادي)، جدول مربوط به تعداد کل مدارك، مدارك قابل استناد، اسـتنادها، خـود   

ها به ازاي هر مـدرك،   ها، تعداد استنادها به ازاي هر مدرك، تعداد خود استنادي استنادي
المللی، درصد از منطقه و  درصد همکاري بینمدارك استناد شده و مدارك استناد نشده، 

شـود.   هاي مختلف در دوره شانزده ساله نمایش داده مـی  درصد از جهان به تفکیک سال
پس از آن نمودارهاي مربوط به مدارك قابل استناد در مقایسه با مدارك غیر قابل استناد، 

المللـی، بـازده    مدارك استناد شده در مقایسـه بـا مـدارك اسـتناد نشـده، همکـاري بـین       
ها، تعـداد اسـتنادها بـه ازاي هـر      ، استنادها در مقایسه با خود استنادي 39انتشاراتی نسبی

مدرك در مقایسه بـا تعـداد اسـتنادهاي خـارجی بـه ازاي هـر مـدرك(با حـذف خـود          
هـاي موضـوعی و پـس از آن     ها)، تعداد کل مدارك به تفکیـک سـال و حـوزه    استنادي

 ول قابل مشاهده است.نمودار مربوط به این جد
 
 مقایسه

بندي نشریات و کشورها، تحلیل تطبیقـی نشـریات،    در بخش مقایسه در درگاه رتبه
پـذیر اسـت. در ایـن قسـمت، امکـان مقایسـه        کشورها و مناطق جغرافیایی جهان امکان

تواننـد   حداکثر چهار نشریه، کشور و یا منطقه جهانی وجـود دارد. مجموعـه نتـایج مـی    
ــو 27توســط  ــام  و ح ــام رده  313زه موضــوعی ع ــاخه موضــوعی در نظ ــدي  زیرش بن

                                                 
39. Relative Production 
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 2011تـا سـال    1996اسکوپوس، پاالیش شوند. محدوده زمانی تحت پوشـش از سـال   

 باشد. می
 کشورها و مناطق جغرافیایی 

 -منطقـه و منطقـه    -کشـور، کشـور   -اي کشـور  هاي مقایسه در این قسمت تحلیل
تواننــد از  اطق جغرافیــایی مــورد نظــر مــیمنطقــه، قابــل انجــام اســت. کشــورها یــا منــ

هاي بازشونده در هر جعبه جسـتجو انتخـاب شـوند. پـس از انجـام جسـتجو،        فهرست
باشـند کـه ایـن     هایی قابل مشاهده می اي بر اساس شاخص جداول و نمودارهاي مقایسه

 ها عبارتند از: شاخص
ها، تعداد  ود استناديتعداد کل مدارك، مدارك قابل استناد، تعداد استنادها، تعداد خ
ها به ازاي هر مـدرك،   استنادها به ازاي هر مدرك، تعداد استنادها با حذف خود استنادي

 المللی. درصد مدارك استنادشده و همکاري بین
بنـدي   )، سربرگ مربوط به کشورها در بخش مقایسه در درگاه رتبـه 44در تصویر (

طور که پـیش از ایـن    شده است. هماننشریات و کشورها در نظام سایماگو نمایش داده 
ذکر شد در این بخش امکان مقایسه تطبیقی تا حداکثر چهار کشور یا منطقه وجـود دارد  

هـاي  موضـوعی    هاي موضـوعی عـام و یـا زیرشـاخه     توان این مقایسه را به حوزه و می
 محدود نمود.

 

 
ات و کشورها در نظام بندي نشری . سربرگ کشورها در بخش مقایسه در درگاه رتبه44تصویر 

 سایماگو
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) دو منطقه جغرافیایی اروپاي غربی و اروپاي شرقی جهـت مقایسـه   45در تصویر (

هـاي حـوزه موضـوعی علـم      در زیرشاخه موضوعی هوش مصنوعی که از زیرمجموعـه 
 اند.   رایانه است، انتخاب شده

 
 وش مصنوعی از. مقایسه اروپاي غربی و اروپاي شرقی در زیرشاخه موضوعی ه45تصویر 

 هاي حوزه موضوعی علم رایانه زیرمجموعه 
 

) 46)،  نمودار ارائه شده در تصویر (45با کلیک بر روي گزینه مقایسه در تصویر (
 گردد. ظاهر می

 
. نمودار تطبیقی اروپاي غربی و اروپاي شرقی در زیرشاخه موضوعی هوش 46تصویر 

 ایانه بر اساس شاخص تعداد کل مداركهاي حوزه موضوعی علم ر مصنوعی از زیرمجموعه
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)، وضعیت اروپاي غربـی و شـرقی بـر اسـاس     46در نمودار ارائه شده در تصویر (

است. چنانچه در این نمودار مشـاهده    شاخص تعداد کل مدارك با یکدیگر مقایسه شده
شود، اروپاي غربی وضعیت بهتري را نشان داده است. نمودار مورد نظر بـه صـورت    می

رض بر حسب تعداد کل مدارك ترسیم شده است. بدیهی است که با انتخاب هر پیش ف
اند، این نمودار تغییر یافتـه   هاي دیگر که در باالي نمودار نشان داده شده یک از شاخص

هـاي دیگـر بـا یکـدیگر مـورد مقایسـه قـرار         و وضعیت این دو منطقه از نظر شـاخص 
مربوط به شاخص مـورد نظـر بـراي هـر     هاي  گیرد. پس از انتخاب هر شاخص، داده می

گیـرد، نمـایش داده    منطقه به تفکیک سال در جدولی که در زیر نمودار فـوق قـرار مـی   
) براي شاخص تعداد کـل مـدارك نشـان داده شـده     47شود. این جدول در تصویر ( می

 است.

 
. تعداد کل مدارك اروپاي غربی و اروپاي شرقی به تفکیک سال در زیرشاخه 47تصویر 

 هاي حوزه موضوعی علم رایانه موضوعی هوش مصنوعی از زیرمجموعه
 

اي دو منطقـه اروپـاي غربـی و شـرقی را بـر اسـاس        )، نمودار مقایسـه 48تصویر (
نشـان دهنـده درصـد     دهد. ایـن نمـودار در واقـع    المللی نشان می شاخص همکاري بین

)، 49اند. در تصـویر(  مدارکی است که در نگارش آنان بیش از یک کشور همکاري داشته
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المللی اروپاي غربی در مقایسه با اروپاي شرقی به تفکیـک سـال در    میزان همکاري بین

 زیرشاخه موضوعی هوش مصنوعی نشان داده شده است.

 
وپاي شرقی در زیرشاخه موضوعی هوش . نمودار تطبیقی اروپاي غربی و ار48تصویر 

 المللی هاي حوزه موضوعی علم رایانه بر اساس شاخص همکاري بین مصنوعی از زیرمجموعه

 
المللی اروپاي غربی در مقایسه با اروپاي شرقی به تفکیک سال  . میزان همکاري بین49تصویر 

 م رایانههاي حوزه موضوعی عل در زیرشاخه موضوعی هوش مصنوعی از زیرمجموعه
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دهنده مقایسه چهار کشـور عمـان، عربسـتان سـعودي، مصـر و      ) نشان50تصویر (

 بنگالدش در زیرشاخه موضوعی ریاضیات کاربردي است.

 
. مقایسه کشورهاي عمان، عربستان سعودي، مصر و بنگالدش در زیرشاخه 50تصویر 

 موضوعی ریاضیات کاربردي
 

کشور بر حسب تعداد کل مدارك نشـان   )، نمودار تطبیقی این چهار51در تصویر (
تعـداد کـل مـدارك مربـوط بـه کشـورهاي عمـان،        ، )52داده شده است و در تصـویر ( 

عربستان سعودي، مصر و بنگالدش به تفکیک سال در زیرشـاخه موضـوعی ریاضـیات    
 کاربردي ارائه شده است.

 
الدش در زیرشاخه . نمودار تطبیقی کشورهاي عمان، عربستان سعودي، مصر و بنگ51تصویر 

 موضوعی ریاضیات کاربردي بر اساس شاخص تعداد کل مدارك
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 . تعداد کل مدارك مربوط به کشورهاي عمان، عربستان سعودي، مصر و بنگالدش52تصویر 

 به تفکیک سال در زیرشاخه موضوعی ریاضیات کاربردي  
 

ور نمـایش داده  اي مربوط به اچ ایندکس این چهار کش )، نمودار میله53در تصویر (
 شده است که در این شاخص، کشور مصر وضعیت بهتري را نشان داده است.

 

 
 . نمودار مقایسه اي چهار کشور عمان، عربستان سعودي، مصر و بنگالدش بر حسب53تصویر 

 شاخص اچ ایندکس
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ها، جداول و نمودارهاي تطبیقی دیگر نیـز   بدیهی است که با انتخاب سایر شاخص

 است. قابل مشاهده
 نشریات   

بندي نشریات و کشورها در نظـام   در سربرگ نشریات در بخش مقایسۀ درگاه رتبه
هاي تعیین شـده مـورد    توانند بر اساس شاخص سایماگو، حداکثر تعداد چهار نشریه می

هایی که در جداول و نمودارهاي حاصل از جستجو در ایـن   تحلیل قرار گیرند. شاخص
 بارتند از:شوند ع بخش نمایش داده می

اس.جِی.آر، تعداد کل مدارك، تعداد کل مدارك در سه سـال، تعـداد کـل مراجـع،     
ها در سه سال، مـدارك قابـل اسـتناد     تعداد کل استنادها در سه سال، تعداد خود استنادي

در سه سال، تعداد استنادها به ازاي هر مدرك در چهار سال، تعداد استنادها به ازاي هـر  
تعداد استنادها به ازاي هر مدرك در دو سال، تعداد مراجـع بـه ازاي   مدرك در سه سال، 

 المللی. هر مدرك، درصد مدارك استناد شده و همکاري بین
طـور کـه    دهـد. همـان   )، سربرگ نشریات در بخش مقایسه را نشان می54تصویر (

ـ    توانند جهت انجام تحلیـل  شود، حداکثر تعداد چهار نشریه می دیده می ر هـاي تطبیقـی ب
هاي ارائه شده، در این قسمت وارد شوند. براي جستجوي نشـریه مـورد    اساس شاخص

نظر در این قسمت یا باید عنوان کامل نشریه را وارد نمود و سپس آن را از فهرستی کـه  
شود، انتخاب کرد و یا با تایپ حداقل سه حرف اول عنوان نشریه، نشریه مـورد   ارائه می

 ).55جعبه جستجو انتقال داد(تصویر نظر را از فهرست مذکور به 

 
بندي نشریات و کشورها در نظام  .  سربرگ نشریات در بخش مقایسه در درگاه رتبه54تصویر

 سایماگو
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 . فهرست ارائه شده پس از تایپ چند حرف ابتداي عنوان نشریه55تصویر 

 
ـــدر ت ـــ)، ن56ر (ـصویـ ـــمـ ـــاي دو نش هـودار مقایسـ و  Scientometricsریه ــ

Journal of Informetrics .بر اساس شاخص اس.جِی.آر نشان داده شده است 
 

 
بر   Journal of Informetricsو  Scientometrics اي دو نشریه . نمودار مقایسه56تصویر 

 اساس  شاخص اس.جِی.آر
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در پایین نمودار فوق، جدول مربوط به مقادیر اس.جِی.آر این دو نشریه به تفکیک 

 گردد. ف ارائه میهاي مختل سال
 

 
به  Journal of Informetricsو  Scientometrics. مقادیر اس.جِی.آر دو نشریه 57نمودار 

 تفکیک سال
 

هاي دیگر نشان داده شده در باالي نمودار ، نمودارهـا   با انتخاب هریک از شاخص
هـاي مـورد    و جداول مربوط به مقایسه دو نشریه مذکور بر حسب هر یـک از شـاخص  

 گردد. ر ارائه مینظ

 

 مولد نقشه
کنـد.   مولد نقشه از تعداد زیادي شاخص براي ترسیم دو نوع نقشه علم استفاده می

هـاي زمـانی دو سـاله بـین      ، بـراي دوره 40هاي ملـی علـم   ها بر مبناي شاخص این نقشه
هاي مذکور، کمک به آشکار نمودن  یابند. هدف نقشه ترسیم می 2011و  1996هاي  سال

و ترسیم بازده و عملکرد علمی در سـطح ملـی اسـت.     41تارهاي اساسی علموجود ساخ
 43و یـا نمودارهـاي حبـابی    42اسـتنادي  هـاي هـم   هـاي در دسـترس از نـوع شـبکه     نقشه
 ).58باشند(تصویر  می

 

 
 بندي نشریات و کشورها در نظام سایماگو : بخش مولد نقشه در درگاه رتبه58تصویر 

                                                 
40. National science indicators 
41. Underlying scientific structures 
42. Co-citation networks 
43. Bubble charts 
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 هاي هم استنادي شبکه

 هــاي  تــوان در دو ســطح تفصــیلی نقشــه   ي علمــی ملــی را مــی  ســاختارها
حـوزه   27هاي موضوعی عـام در پایگـاه اسـکوپوس(    شبکه هم استنادي بر اساس حوزه

 شاخه موضوعی) مورد تحلیل قرار داد. زیر 313موضوعی( هاي زیرشاخهاصلی) و 
 باشند: ها داراي خصوصیات زیر می نقشه
 شود. زه گره مربوطه، به تصویر کشیده میاندازه یک حوزه/زیرشاخه توسط اندا 

هـا مطـابق بـا نیازهـاي      توانند به هر طرف کشیده شده تا نقشـه  برچسب ها می 
 کاربر جابجا شوند.

هـا در جهـت    و جستجو به منظـور مـدیریت نقشـه    نماییدرشتهاي  خصیصه 
بـا  تـر    هـاي تخصصـی   هاي مربوط به گره باشند. برچسب تطابق با نیازها، در دسترس می

 ).61شوند(تصویر  انتخاب سطح درشتنمایی مناسب، ظاهر می

 

 
. انتخاب کشور جمهوري اسالمی ایران جهت ترسیم نقشه علمی آن از نوع 59تصویر 

 هاي هم استنادي شبکه
 

هاي ترسیم یافته، در دو سـربرگ   شود، نقشه ) دیده می60طور که در تصویر ( همان
 اند. قابل مشاهده "موضوعی هاي زیرشاخه"و  "هاي موضوعی حوزه"
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 هاي موضوعی عام استنادي جمهوري اسالمی ایران بر اساس حوزه هم  . نقشه شبکه60تصویر 
 

 
 هاي موضوعی حوزه موضوعی پزشکی نمایی در جهت مشاهده زیرشاخه. درشت61تصویر 
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 وعیهاي موض استنادي جمهوري اسالمی ایران در زیرشاخه شبکه هم  . نقشه 62تصویر 

 
 نمودارهاي حبابی

هـاي عملکـردي، از طریـق     سازي شـاخص  تواند به منظور غنی بازده علمی ملی می
در دو سازي شده مورد تحلیل قرار گیرد. این نمودارهـا نیـز    نمودارهاي حبابیِ سفارشی

حوزه اصلی)  27هاي موضوعی عام در پایگاه اسکوپوس( سطح تفصیلی بر اساس حوزه
 باشند.  شاخه موضوعی) قابل ارائه می زیر 313عی(موضو هاي زیرشاخهو 

 هاي نمودارهاي حبابی عبارتند از: خصیصه
و  Xفرض در این نمودار، شاخص اچ ایندکس بر روي محـور   به صورت پیش 

قرار گرفتـه اسـت. در ایـن     Yشاخص تعداد استنادها به ازاي هر مدرك بر روي محور 
 باشد. شارات در یک رشته مینمودار، اندازه هر حباب نشانگر حجم انت
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هـاي    ها و نحوه آرایش آنها بر روي نمـودار، از طریـق گزینـه    انتخاب شاخص 

 پذیر است. امکان 44تغییر متغیرها

توانند ترسیم شوند  هاي موجود که بر اساس آنها نمودارهاي حبابی می شاخص 
هـا،   د خـود اسـتنادي  عبارتند از: تعداد مدارك، مدارك قابل استناد، تعداد استنادها، تعـدا 

 تعداد استنادها به ازاي هر مدرك ، اچ ایندکس و درصد مدارك استناد شده.

)، کشور جمهوري اسالمی ایران جهت ترسیم نمودارهاي حبابی آن 63در تصویر (
 انتخاب شده است. 2010-2011در دوره زمانی دو ساله 

 

 
م نقشه علمی آن از نوع . انتخاب کشور جمهوري اسالمی ایران جهت ترسی63تصویر 

 نمودارهاي حبابی
 

و  "هــاي موضــوعی حــوزه"دهــد، دو ســربرگ  ) نشــان مــی64چنانچــه تصــویر (
در باالي هر نمودار وجود دارد که این قسـمت بـه صـورت     "هاي  موضوعی زیرشاخه"

هاي موضوعی قرار گرفته است. این تصـویر، نمـودار حبـابی     پیش فرض بر روي حوزه
اي موضوعی عامِ جمهوري اسالمی ایران را ترسیم نمـوده اسـت. ایـن    ه مربوط به حوزه

هـا   نمودار حاکی از آن است که حجم انتشارات در حوزه پزشکی بیشتر از سـایر حـوزه  
 بوده است.

 

                                                 
44. Change Variables  
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 هاي موضوعی عام . نمودار حبابی مربوط به جمهوري اسالمی ایران درحوزه64تصویر 

 
و  Xامکان تغییر متغیرهـاي روي محورهـاي    طور که پیش از این ذکر گردید، همان

Y    هـاي   در هر نمودار وجود دارد. با کلیک بر روي هـر یـک از گزینـهX ،Z   یـاY  در
هاي تعداد کل مدارك، مدارك قابـل اسـتناد، تعـداد اسـتنادها،      باالي هر نمودار، شاخص

صـد مـدارك   ها، تعداد استنادها به ازاي هر مدرك، اچ ایندکس و در تعداد خود استنادي
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توان محور مورد نظـر را بـه    ها می گردد که با انتخاب هر یک از این استناد شده ظاهر می

 آن شاخص اختصاص داد.

 

 
 

 . امکان تغییر متغیرها در نمودارهاي حبابی65نمودار 
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زیرشـاخه موضـوعی برتـر را نشـان      30)، نمـودار حبـابی مربـوط بـه     66تصویر (

آن است که زیرشاخه موضوعی پزشکی(متفرقه) و پـس از   دهد. این نمودار حاکی از می
 اند. آن شیمی(متفرقه) داراي حجم انتشارات باالتري بوده

 

 

 
 هاي موضوعی برتر . نمودار حبابی مربوط به جمهوري اسالمی ایران در زیرشاخه66تصویر 
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هـاي موضـوعی،    شود، در سربرگ زیرشاخه ) دیده می67طور که در تصویر ( همان

انتخـاب   "زیرشـاخه موضـوعی برتـر    30"فرض، فهرست باز شونده، به صورت پیشدر 
هاي مذکور ترسیم گردیده است. با انتخاب هر  شده و نمودار حبابی مربوط به زیرشاخه

هـاي موضـوعی زیـر     توان نمودار حبابی زیرشاخه هاي موضوعی منفرد، می یک از حوزه
 مجموعه آن را مشاهده نمود. 

 

 
هاي موضوعی  هاي موضوعی جهت ترسیم نمودار حبابی زیرشاخه انتخاب حوزه. 67تصویر 

 زیرشاخه موضوعی برتر جهت نمایش نمودار حبابی 30زیرمجموعه آنها و یا انتخاب 
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هاي حوزه موضوعی علم رایانه به تصـویر   )، نمودار حبابی زیرشاخه68در تصویر (

 کشیده شده است.

 

 
 هاي حوزه علم رایانه اخه. نمودار حبابی زیرش68تصویر 

 
 بندي مؤسسات سایماگو(اس.آي.آر) رتبه

 نمایـد:   گروه تحقیقاتی سایماگو هر سـاله دو گـزارش از مؤسسـات را منتشـر مـی     
بندي جهانی مؤسسات. ایـن گـروه، بـه     ) رتبه2 45امریکن -بندي مؤسسات آیبرو ) رتبه1

رد. جهت توسعه هر نسـخه  تاکنون دسترسی دا 2003هاي پایگاه اسکوپوس از سال  داده
هاي زمانی پنج ساله براي تحلیل در نظر گرفته شده اسـت. دوره   جدید اس آي آر، دوره

هـاي زمـانی پـنج سـاله پوشـش       را در قالب دوره 2011تا  2003هاي  مورد تحلیل، سال
                                                 

45. Ibero-American SIR 
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 دهد.   می

شـود و شـامل    امریکن معموالً در ماه مارس منتشر مـی  -بندي مؤسسات آیبرو رتبه
امریکن است کـه در آخـرین سـال از     -ی مؤسسات آموزش عالی کشورهاي آیبروتمام

بندي جهانی مؤسسـات، در   دوره پنج ساله، حداقل یک مدرك را منتشر کرده باشند. رتبه
گردنـد کـه در آخـرین     گردد و در این گزارش، مؤسساتی لحاظ مـی  ماه ژوئیه منتشر می

ی از هـر نـوع اعـم از مقـاالت، نقـدها،      مدرك علم 100سال از دوره پنج ساله، حداقل 
ها، و غیره را کـه توسـط اسـکوپوس گـردآوري      ها، مقاالت کنفرانس نقدهاي کوتاه، نامه

هایی هستند که بـه کـاربران    ها حاوي شاخص شده است منتشر کرده باشند. این گزارش
هـاي   هاي موضوعی، حجم برونـداد و شـبکه   کمک خواهند کرد تا تأثیر علمی، تخصص

بنـدي مؤسسـات    رتبـه هـاي   المللی مؤسسات را ارزیـابی نماینـد. گـزارش    کاري بینهم
مـیالدي منتشـر گردیـد. آخـرین      2009سایماگو(اس.آي.آر) براي نخستین بار در سـال  

منتشر شده و  2013امریکن در سال  -بندي مؤسسات آیبرو ویرایش ارائه شده براي رتبه
 2012عنـی ویـرایش چهـارم، در سـال     بنـدي جهـانی مؤسسـات ،ی    آخرین ویرایش رتبه

 میالدي انتشار یافت.  
 بندي جهانی مؤسسات رتبه

بندي مؤسسات سایماگو، با ارزیابی و تعیـین رتبـه مؤسسـات سـروکار      پروژه رتبه
نمایـد.   ها و مؤسسات پژوهش محـور را تحلیـل مـی    دارد که عملکرد پژوهشی دانشگاه

دهـد تـا بتواننـد بـازده      ار مؤسسات قرار مـی اس.آي.آر ابزار تحلیلی پرقدرتی را در اختی
هـا، مؤسسـات    این مؤسسات شامل دانشـگاه  پژوهشی خود را بازبینی و ارزیابی نمایند.

باشـند. بـا اسـتفاده از اس.آي.آر     ها و ... مـی  هاي تحقیقاتی، بیمارستان دولتی، آزمایشگاه
تقویـت عملکـرد   اي را در جهـت   مدیران پژوهشی قادر خواهند بود تصمیمات آگاهانـه 

هاي تأمین منابع مالی، اتخاذ نمایند. هرچند کـه   پژوهشی مؤسسه خود و افزایش فرصت
برنامه روزآمدسازي رسمی براي این گزارش وجود ندارد، اما سایماگو در نظـر دارد تـا   

طور که پیش از این اشاره شد، تنها  به صورت ساالنه این گزارش را روزآمد نماید. همان
هـاي   اند که تعداد مقـاالت آنـان از حدآسـتانه    ها گنجانیده شده این گزارش مؤسساتی در

ها را سیاسـتگزاران، مـدیران    تعیین شده در هر گزارش باالتر باشد. مخاطبان این گزارش
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مند به شناخت و آشـنایی بـا عملکـرد     ها و عامه مردم که عالقه پژوهشی، محققان، رسانه

 دهند. باشند ، تشکیل می پژوهشی مؤسسات در سرتاسر جهان می
 بندي جهانی مؤسسات عبارتند از: هاي برجسته رتبه ویژگی

ها و سـایر مؤسسـات پـژوهش     : این گزارش، دانشگاهاهمیت جهانی و فراگیر 
هاي متفاوت و از کشورهاي مختلف متعلق به هـر یـک از    ها و رسالت محور را با اندازه

 شود. پنج قاره، شامل می

بنـدي خـود را    دهد تا رتبه ن پروژه به کاربر این امکان را میایسازي:  سفارشی 
با استفاده از پاالیش و ترکیب مواردي که فراهم شده اسـت، طراحـی نمایـد. همچنـین،     
کاربر مجاز است تا در مورد اینکه کـدام ابعـاد فعالیـت تحقیقـاتی را سـنجش و یـا بـا        

 گیري نماید. یکدیگر مقایسه کند تصمیم

هـا از یکـی از    جهت دستیابی بـه نتـایج موثـق و شـفاف، داده    : هاي جامع داده 
هاي اطالعاتی علمی معتبر جهان یعنـی اسـکوپوس اسـتخراج گردیـده      بزرگترین پایگاه
 ها و مؤسسات صورت پذیرفته است. هاي زیادي بر روي پردازش داده است و تالش

علمـی، متعلـق   شایان ذکر است که تمامی مقاالت پژوهشی انتشاریافته در نشریات 
هـاي پژوهشـی   باشند. این مسأله قابل توجه است که بخشی از فعالیت ها نمی به دانشگاه

باشند، بلکـه بـه    شود که به نظام آموزش عالی وابسته نمی هایی هدایت می توسط سازمان
هـاي خصوصـی    ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت هاي دولتی، بیمارستان ها و آزمایشگاه آژانس

تـر، مؤسسـات    هاي عمیق اند. اس.آي.آر به منظور انجام تحلیل ها وابسته رگانو یا سایر ا
بندي نموده اسـت.   پژوهش محور را مشخص کرده و در قالب پنج بخش پژوهشی گروه

 این پنج بخش عبارتند از:
 بخش آموزش عالی:   

مؤسسات عمومی یا خصوصی اعطا کننده مدارك تحصیلی در مقـاطع مختلـف در   
کارشناسی، کارشناسی ارشـد، دکتـري و دکتـري تخصصـی . ایـن گـروه       آموزش شامل 

هـا   شـامل دانشـگاه   "بزرگترین بخش از مؤسسات مورد تحلیل را در بـر دارد و عمـدتا  
 باشد. می
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 : 46بخش بهداشت(سالمت) 

پـژوهش   47باشد که در حوزه علوم زیستی و زمـین  این بخش، شامل مؤسساتی می
هـا،   باشند. این گروه شامل بیمارستان م آموزش عالی نمیدهند، اما متعلق به نظا انجام می

 باشد. هاي تحقیقاتی و غیره می مؤسسات تحقیقاتی، آزمایشگاه

 بخش دولتی: 

دهنـد. ایـن گـروه     گیرد که پژوهش انجـام مـی   بخش دولتی مؤسساتی را در بر می
هاي دولتی است که پـژوهش را بـه عنـوان یـک فعالیـت       شامل طیف وسیعی از آژانس

 هاي تحقیقاتی. دهند مانند آزمایشگاهمی اصلی انجام 
 بخش خصوصی: 

هـاي  هاي خصوصی و یا مراکزي است که در آنها پژوهش این بخش شامل شرکت
هـا معمـوال   دهد. این شرکت هاي تجاري آنها را تشکیل میعلمی بخش مهمی از فعالیت

 سازند.هاي خود را در نشریات علمی منتشر مینتیجه یافته
 ایر:  س 

هـا  هاي پیشین کـه از آن  سایر موارد، شامل مؤسساتی است که در هیچ یک از گروه
هاي خصوصـی   دهند. فدراسیون هاي علمی انجام میگنجند، اما پژوهش نام برده شد نمی

 گیرند. المللی در این گروه قرار می هاي بین المللی یا سازمان بین
بنـدي مؤسسـات    ش جهـانی رتبـه  هاي پیشـینِ منتشـر شـده، گـزار     همانند گزارش

نیز با هدف ایجاد چارچوب ارزیـابی بـراي عملکـرد پژوهشـی      2012سایماگو در سال 
مؤسسات تحقیقاتی در سرتاسر جهان تهیـه گردیـد. دوره زمـانی تحلیـل شـده در ایـن       

از   مؤسسـه  3290باشـد. ایـن گـزارش تعـداد      می 2006-2010هاي  گزارش شامل سال
مدارك نمایه شده در پایگاه اسکوپوس، مسئولیت انتشـار بـیش   کشور که بر اساس  106
انـد، را   را بر عهده داشـته  2006-2010هاي  % از تولیدات علمی جهان در طی سال80از 

مـدرك   100در بر گرفته است. جداول این گزارش شامل مؤسساتی هستند که حـداقل  
هـا و ...) را در   االت کنفـرانس ها، مق علمی از هر نوع(مقاالت، نقدها، نقدهاي کوتاه، نامه
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 اند(بر اساس مدارك نمایه شده در پایگاه اسکوپوس).  منتشر کرده 2010طول سال 

زدایـی از تمـامی    برانگیـز تشـخیص و ابهـام    براي تهیه این گزارش، فرایند چـالش 
مؤسسات از طریق بررسـی تعـداد بسـیار زیـادي از مقـاالت علمـی، نقـدها و مقـاالت         

ورد شمول در پایگاه اسکوپوس انجام گرفت. این وظیفه شامل شناسـایی  هاي م کنفرانس
هاي مختلف وابستگی سازمانی(اسـامی یـک مؤسسـه) تحـت یـک       و گردآوري صورت

بندي مؤسسـات در قالـب پـنج     فرم(نام) منحصر بفرد و قابل تشخیص و همچنین گروه
 بخش ذکر شده(آموزش عالی، بهداشت، دولتی، خصوصی و سایر) بود.

، از هفت شاخص جهت ارزیابی 2012بندي مؤسسات سال  ر گزارش جهانی رتبهد
 ها عبارتند از: عملکرد تحقیقاتی مؤسسات پژوهشی استفاده شده است. این شاخص

این شاخص نشان دهنده تعداد کل مدارك منتشر شده در نشـریات   : 48برونداد 
وجـود در ایـن گـزارش    باشـد و در جـداول م   علمی نمایه شده در پایگاه اسکوپوس می

 نمایش داده شده است. Oگاهی با حرف 

: این شاخص حاکی از سهم آن قسمت از تولیدات علمـی  المللی همکاري بین 
اند. مقادیر، بـا تحلیـل    یک مؤسسه است که در همکاري با مؤسسات خارجی تولید شده

درس بـیش  آن قسمت از تولیدات علمی مؤسسه که وابستگی سازمانی آنها دربردارنده آ
قابـل   ICشوند. در جداول، این شاخص به صـورت   باشند، محاسبه می از یک کشور می

 مشاهده است.

نمایش داده  NIاین شاخص(به درصد) که با  : مقادیر 49سازي شده تأثیر نرمال 
ارتباط بین میانگین تأثیر علمی یک مؤسسه و میـانگین جهانی(کـه بـراي آن     شده است،

یـک مؤسسـه،    NIدهد. به عبارتی مقـدار   ه شده است) را نشان میدر نظر گرفت 1امتیاز 
میزان استنادي را که آن مؤسسه دریافت داشته است در مقایسه بـا متوسـط جهـانی کـه     

توانـد   در واقع، تـأثیر کلـی علمـی مؤسسـات مـی      دهد. برابر با عدد یک است، شرح می
یق تجزیه و تحلیـل  مربوط به آنان مشخص شود. با این روش از طر NIتوسط شاخص 

هـاي زمـانی اسـتناد،     هاي موضوعی، انواع مدارك و دوره استنادهاي مؤسسات در حوزه
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رسد. به عنوان مثال، اگر  آنها به حداقل می NIتأثیر اندازه و پروفایل مؤسسات در امتیاز 

باشـد، ایـن عـدد بـدین معنـی اسـت کـه آن         8/0امتیاز این شاخص براي یک مؤسسه 
ر از میانگین جهانی مورد استناد قرار گرفته است؛ در صورتی که مقدار % کمت20مؤسسه 

% باالي میانگین جهانی مـورد اسـتناد قـرار    30نشان دهنده این است که آن مؤسسه  3/1
یک مؤسسه برابر با عدد دو باشـد، بـه ایـن معنـی      NIگرفته است؛ و یا زمانی که امتیاز 

 میانگین جهانی بوده است.  است که تأثیر علمی این مؤسسه دو برابر 

نمایش داده شده است نشان  Q1این شاخص که با :  50انتشارات با کیفیت باال 
دهنده سهم آن قسمت از تولیداتی است که مؤسسه در پرنفوذترین نشریات علمـی دنیـا   
منتشر کرده است. منظور از پرنفـوذترین نشـریات علمـی دنیـا، نشـریاتی اسـت کـه در        

اساس شاخص اس.جِی.آر در حوزه موضوعی مربوط بـه خـود،    فهرست مرتب شده بر
% برتر در هـر حـوزه   25اند(نشریات جاي یافته در  % برتر) قرار گرفته25در چارك اول(

 موضوعی بر اساس شاخص اس.جِی.آر).

این شاخص نشـان دهنـده میـزان تمرکـز یـا پراکنـدگی        : 51شاخص تخصص 
خصص در واقع درجه تخصـص  موضوعی تولیدات علمی یک مؤسسه است. شاخص ت

مؤسسات را از طریق مشخص نمودن پراکندگی/تمرکز موضوعی تولیدات علمـی آنـان،   
قـرار دارنـد؛ بـه صـورتی کـه       1و  0دهد. مقادیر این شاخص در طیفـی میـان    نشان می

نزدیکتر باشد، بسـیار تخصصـی هسـتند     1مؤسساتی که امتیاز شاخص تخصص آنها به 
شکی یا مراکز تحقیقـاتی موضـوعی، در حالیکـه مؤسسـاتی کـه      هاي پز مانند آزمایشگاه

تـري هسـتند ماننـد     تر است، مؤسسات عمومی نزدیک 0امتیاز شاخص تخصص آنها به 
دهنـد. ایـن    هـاي تحقیقـاتی را پوشـش مـی     اي از حـوزه  هایی که طیف گسترده دانشگاه

اخص شـود، بـر اسـاس شـ     نمایش داده می Specشاخص که در جداول این گزارش با 
گیرد، محاسبه شده اسـت. شـاخص تخصـص     جینی که در اقتصاد مورد استفاده قرار می

 تر مورد استفاده قرار گیرد. هاي شبیه ها میان سازمان تواند براي انجام مقایسه می
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شـود،   نمایش داده می ERیا  EXCاین شاخص که به صورت :  52نرخ برتري 

سسه است(به درصد) که در مجموعـه ده  نشان دهنده آن میزان از تولیدات علمی یک مؤ
اند. ایـن   هاي علمی مرتبط با آنان قرار گرفته درصد برتر از پراستنادترین مقاالت در رشته

گیري برونداد بـا کیفیـت مؤسسـات پژوهشـی اسـت. بـر        اي براي اندازه شاخص، سنجه
ي پذیرد، شاخص نرخ برتر که از کل بازده علمی مؤسسات تأثیر می NIخالف شاخص 

توانایی مؤسسات را براي تولید دانش علمی از نوع با کیفیـت(داراي تـأثیر علمـی بـاال)     
دهـد. بـه عنـوان    سازد و تنها مقاالت پراستناد نفوذپذیر را مورد توجه قرار می نمایان می

% 10توان گفت کـه  باشد، حال می % 10اي  یک مثال، اگر نرخ برتري مورد انتظار مؤسسه
اید در گروه ده درصد از مقاالت پر استناد قرار گیرد. بنـابراین، امتیـازات   ب از برونداد آن 

تلقـی شـوند. سـایماگو معتقـد      "باالتر از حد انتظـار  "باالتر از این مقدار باید به عنوان 
آن چیزي است که دیـد بهتـري را از عملکـرد     ERو  NIهاي  است که ترکیب شاخص

ب توجه دیگر در مورد شاخص نـرخ برتـري   دهد. نکته جال پژوهشی مؤسسات ارائه می
آن است که هر مؤسسه بوسیله انتشار برونداد علمی خود در نشریات داراي رتبه باال، نه 

تواند تعـداد زیـادي از مقـاالت      تواند تأثیر متوسط خود را بهبود بخشد، بلکه می تنها می
حـوزه علمـی قـرار     خود را در میان مجموعه ده درصدي از پراستنادترین مقاالت در هر

دهد. این بدان معنی است که نشر مقاله در نشریات داراي رتبه باال، هم تأثیر متوسـط و  
 دهد. هم سهم مقاالت در انتشارات علمی برتر را افزایش می

این شاخص نشان دهنده تعـداد مقـاالتی اسـت کـه در آنهـا      :  53رهبري علمی 
 به مؤسسه مورد نظر تعلق دارد. 54نویسنده مسئول
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 پیوست

Areas Categories 

Agricultural and 
Biological 
Sciences 

Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) 

Agronomy and Crop Science 

Animal Science and Zoology 

Aquatic Science 

Ecology, Evolution, Behavior and  Systematics 

Food Science 

Forestry 

Horticulture 

Insect Science 

Plant Science 

Soil Science 

Arts and 
Humanities 

 

Archeology (arts and humanities) 

Arts and Humanities (miscellaneous) 

Classics 

Conservation 

History 

History and Philosophy of Science 

Language and Linguistics 

Literature and Literary Theory 

Museology 

Music 

Philosophy 

Religious Studies 

Visual Arts and Performing Arts 

Biochemistry, 
Genetics and 

Molecular 
Biology 

Aging 

Biochemistry 

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 
(miscellaneous) 

Biophysics 

Biotechnology 

Cancer Research 

Cell Biology 
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Areas Categories 

Clinical Biochemistry 

Developmental Biology 

Endocrinology 

Genetics 

Molecular Biology 

Molecular Medicine 

Physiology 

Structural Biology 

Business, 
Management and 

Accounting 

Accounting 

Business and International Management 

Business, Management and Accounting (miscellaneous) 

Industrial Relations 

Management Information Systems 

Management of Technology and Innovation 

Marketing 

Organizational Behavior and Human Resource Management 

Strategy and Management 

Tourism, Leisure and Hospitality Management 

Chemical 
Engineering 

 

Bioengineering 

Catalysis 

Chemical Engineering (miscellaneous) 

Chemical Health and Safety 

Colloid and Surface Chemistry 

Filtration and Separation 

Fluid Flow and Transfer Processes 

Process Chemistry and Technology 

Chemistry 

Analytical Chemistry 

Chemistry (miscellaneous) 

Electrochemistry 

Inorganic Chemistry 

Organic Chemistry 

Physical and Theoretical Chemistry 

Spectroscopy 
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Areas Categories 

Computer 
Science 

Artificial Intelligence 

Computational Theory and Mathematics 

Computer Graphics and Computer-Aided Design 

Computer Networks and Communications 

Computer Science (miscellaneous) 

Computer Science Applications 

Computer Vision and Pattern Recognition 

Hardware and Architecture 

Human-Computer Interaction 

Information Systems 

Signal Processing 

Software 

Decision 
Sciences 

Decision Sciences (miscellaneous) 

Information Systems and Management 

Management Science and Operations Research 

Statistics, Probability and Uncertainty 

Dentistry 

Dental Assisting 

Dental Hygiene 

Dentistry (miscellaneous) 

Oral Surgery 

Orthodontics 

Periodontics 

Earth and 
Planetary 
Sciences 

Atmospheric Science 

Computers in Earth Sciences 
Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 

Earth-Surface Processes 

Economic Geology 
Geochemistry and Petrology 
Geology 

Geophysics 

Geotechnical Engineering and Engineering Geology 

Oceanography 

Paleontology 

Space and Planetary Science 

Stratigraphy 
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Areas Categories 

Economics, 
Econometrics 
and Finance 

Economics and Econometrics 

Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) 

Finance 

Energy 

Energy (miscellaneous) 

Energy Engineering and Power Technology 

Fuel Technology 

Nuclear Energy and Engineering 

Renewable Energy, Sustainability and the Environment 

Engineering 

Aerospace Engineering 

Architecture 

Automotive engineering 

Biomedical Engineering 

Building and Construction 

Civil and Structural Engineering 

Computational Mechanics 

Control and Systems Engineering 

Electrical and Electronic Engineering 

Engineering (miscellaneous) 

Industrial and Manufacturing Engineering 

Mechanical Engineering 

Mechanics of Materials 

Media Technology 

Ocean Engineering 

Safety, Risk, Reliability and Quality 

Environmental 
Science 

Ecological Modeling 

Ecology 

Environmental Chemistry 

Environmental Engineering 

Environmental Science (miscellaneous) 

Global and Planetary Change 

Health, Toxicology and Mutagenesis 

Management, Monitoring, Policy and Law 

Nature and Landscape Conservation 
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Areas Categories 

Pollution 

Waste Management and Disposal 

Water Science and Technology 

Health 
Professions 

Chiropractics 

Complementary and Manual Therapy 

Emergency Medical Services 

Health Information Management 

Health Professions (miscellaneous) 

Medical Laboratory Technology 

Occupational Therapy 

Optometry 

Pharmacy 

Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 

Podiatry 

Radiological and Ultrasound Technology 

Speech and Hearing 

Immunology and 
Microbiology 

Applied Microbiology and Biotechnology 

Immunology 

Immunology and Microbiology (miscellaneous) 

Microbiology 

Parasitology 

Virology 

Materials 
Science 

Biomaterials 

Ceramics and Composites 

Electronic, Optical and Magnetic Materials 

Materials Chemistry 

Materials Science (miscellaneous) 

Metals and Alloys 

Polymers and Plastics 

Surfaces, Coatings and Films 

Mathematics 

Algebra and Number theory 

Analysis 

Applied Mathematics 
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Areas Categories 

Computational Mathematics 

Control and Optimization 

Discrete Mathematics and Combinatorics 

Geometry and Topology 

Logic 

Mathematical Physics 

Mathematics (miscellaneous) 

Modeling and Simulation 

Numerical Analysis 

Statistics and Probability 

Theoretical Computer Science 

Medicine 

Anatomy 

Anesthesiology and Pain Medicine 

Biochemistry (medical) 

Cardiology and Cardiovascular Medicine 

Complementary and Alternative Medicine 

Critical Care and Intensive Care Medicine 

Dermatology 

Drug Guides 

Embryology 

Emergency Medicine 

Endocrinology, Diabetes and Metabolism 

Epidemiology 

Family Practice 

Gastroenterology 

Genetics (clinical) 

Geriatrics and Gerontology 

Health Informatics 

Health Policy 

Hematology 

Hepatology 

Histology 

Immunology and Allergy 
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Areas Categories 

Infectious Diseases 

Internal Medicine 

Medicine (miscellaneous) 

Microbiology (medical) 

Nephrology 

Neurology (Clinical) 

Obstetrics and Gynecology 

Oncology 

Ophthalmology 

Orthopedics and Sports Medicine 

Otorhinolaryngology 

Pathology and Forensic Medicine 

Pediatrics, Perinatology and Child Health 

Pharmacology (medical) 

Physiology (medical) 

Psychiatry and Mental Health 

Public Health, Environmental and Occupational Health 

Pulmonary and Respiratory Medicine 

Radiology, Nuclear Medicine and Imaging 

Rehabilitation 

Reproductive Medicine 

Reviews and References (medical) 

Rheumatology 

Surgery 

Transplantation 

Urology 

Multidisciplinary Multidisciplinary 

Pharmacology, 
Toxicology and 
Pharmaceutics 

Drug Discovery 

Pharmaceutical Science 

Pharmacology 
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 
(miscellaneous) 

Toxicology 
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Areas Categories 

Nursing 

Advanced and Specialized Nursing 

Assessment and Diagnosis 

Care Planning 

Community and Home Care 

Critical Care Nursing 

Emergency Nursing 

Fundamentals and Skills 

Gerontology 

Issues, Ethics and Legal Aspects 

Leadership and Management 

LPN and LVN 

Maternity and Midwifery 

Medical and Surgical Nursing 

Nurse Assisting 

Nursing (miscellaneous) 

Nutrition and Dietetics 

Oncology (nursing) 

Pediatrics 

Pharmacology (nursing) 

Psychiatric Mental Health 

Research and Theory 

Review and Exam Preparation 

Neuroscience 

Behavioral Neuroscience 

Biological Psychiatry 

Cellular and Molecular Neuroscience 

Cognitive Neuroscience 

Developmental Neuroscience 

Endocrine and Autonomic Systems 

Neurology 

Neuroscience (miscellaneous) 

Sensory System 

Physics and 
Astronomy 

Acoustics and Ultrasonics 

Astronomy and Astrophysics 
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Areas Categories 

Atomic and Molecular Physics, and Optics 

Condensed Matter Physics 

Instrumentation 

Nuclear and High Energy Physics 

Physics and Astronomy (miscellaneous) 

Radiation 

Statistical and Nonlinear Physics 

Surfaces and interfaces 

Psychology 

Applied Psychology 

Clinical Psychology 

Developmental and Educational Psychology 

Experimental and Cognitive Psychology 

Neuropsychology and Physiological  Psychology 

Psychology (miscellaneous) 

Social Psychology 

Social Sciences 

Anthropology 

Archeology 

Communication 

Cultural Studies 

Demography 

Development 

Education 

Gender Studies 

Geography, Planning and Development 

Health (social science) 

Human Factors and Ergonomics 

Law 

Library and Information Sciences 

Life-span and Life-Course Studies 

Linguistics and Language 

Political Science and International Relations 

Public Administration 

Safety Research 
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Areas Categories 

Social Sciences (miscellaneous) 

Sociology and Political Science 

Transportation 

Urban Studies 

Veterinary 

Equine 

Food Animals 

Small Animals 

Veterinary (miscellaneous) 

 


