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 پایگاه های استنادی
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 WOS تامسون رویترز

 Scopus الزویر



 تعداد مجله
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 WOS هزار مجله 10حدود : تعداد مجالت•

 Scopus هزار مجله 20تعداد مجالت حدود •



 پوشش زمانی
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 WOS 1950از حدود سال •

 Scopus 1995از حدود سال •



 تعداد کل مدارک
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 WOS میلیون 50حدود •

 Scopus میلیون 50حدود •



 پروفایل پژوهشگران
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•Researchr ID WOS 

• Scopus research ID Scopus 



 شاخص ها
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• IF & other key indicators   WOS 

• SJR, SNIP, CiteScore Scopus 



 جستجو و تحلیل نتایج  قابلیت های معرفی •

علم سنجی همچون ضریب تاثیر، شاخص فوریت،  شاخص های و  JCRمعرفی •

 ....، ضریب نفوذ مجله، نیمه عمر و ایگن فاکتور

 ESIمعرفی پایگاه طالیه داران علم •





 



 

 

  

Impact Factor: IF 



 

 

Total Cites 

Journal Impact Factor 

Impact Factor without Journal self cites 

5 years IF 

Immediacy Index 

Citacle half-Life 

Citing Half-Life 

Key indicators 



 



Eigenfactor® Score 

Normalized Eigenfactor® Score 

Article Influence Score 

Journal Impact Factor Percentile 

Average Journal Impact Factor Percentile 

Average Journal Impact Factor Percentile 



Journal Relationships 

 

 





 

 

 

 

A paper that belongs to the top 1% of papers in a 

research field published in a specified year. The 

1% is determined by the highly cited threshold 

calculated for the research field in the specified 

year. 

 

 

 
 

Highly Cited Paper 



 

 

 

 

A paper published in the past two years that 

received a number of citations in the top 0.1% of 

papers in the same field. 

 

 
 

Hot Paper 



 

 

 

 

A research front is a cluster of highly cited papers over 

a five-year period --referred to as "core papers"-- in a 

specialized topic defined by a cluster analysis.  

Research fronts offer an alternative classification scheme 

for highly cited papers since the assignment of papers to 

a research fields used in Essential Science Indicators.  

Research fronts are assigned to the 22 broad fields based 

on the field of the most frequently occurring journal in 

the front. 

 

 

Research Fronts  
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 مقایسه اسکوپوس و پایگاه استنادی علوم•

 (Alert, My list)های عضویت معرفی قابلیت•

 های جستجو و تحلیل نتایج  معرفی قابلیت•

 اسکوپوس پاسخگوی چه سواالتی است؟•

  Compare Journalمعرفی قابلیت انتخاب مجله مناسب و •

 ( SJR, SNIP, IPP, FWCI)سنجی اسکوپوس های علممعرفی شاخص•

اصالح نام، وابستگی سازمانی و  )روش اصالح پروفایل محققان در اسکوپوس •

 (مقاالت
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 شاخص رتبه بندی مجالت سایمگو

 
  در گرانادا دانشگاه در نام همین به پژوهشی گروه توسط سایمگو بندی رتبه نظام 

 کشورهای عالی آموزش موسسات علمی مقاالت تعداد اساس بر که شود می انجام اسپانیا
  یکی بندی رتبه این .کند می بندی رتبه و ارزیابی را ها آن اسکوپوس در موجود مختلف

 پژوهش موسسات و هها دانشگا پژوهشی بندی رتبه نظامهای ترین جامع و جدیدترین از
  .است جهان در محور

http://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf
http://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf
http://www.scimagojr.com/files/SJR2.pdf


   علمی مجالت علمی نفوذ گیری اندازه شاخص•
 دهد می قرار نظر مد را دریافتی استنادهای کیفیت کمیت، بر عالوه•
 اند کرده استناد آنها به که است مجالتی اهمیت اساس بر کتابشناختی استنادهای برای وزن تعیین•

 تر اهمیت کم مجالت استناد از ارزشمندتر مهمتر، مجالت استناد•
 اند کرده دریافت استناد زیادی تعداد دیگر مهم مجالت از خود نوبه به که مجالتی :مهم مجالت•
•  

 :است دخیل فاکتور دو آن محاسبه در که است پژوهشی-علمی های ژورنال برای قیاسی•
 .کند می دریافت مجله یک که استناداتی تعداد -1•
 !دهند می سایت مجله این مقاالت به که هایی ژورنال پرستیژ یا اهمیت -2•
•  
 استفاده 1996 سال از Scopus داده پایگاه ارجاع داده های ساله 3 آنالیز از شاخص، این برآورد برای•

 .می شود
 



 

  
 تاثیر نرمال شده هر مقاله منبع  
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 .می شود محاسبه اسکوپوس پایگاه از برگرفته داده های مبنای بر
   .کرد عرضه را اسنیپ شاخص مجالت تاثیر ضریب کاستی های به پاسخ در اسکوپوس 

IF زیرا نیست مناسب مختلف پژوهشی های حوزه در موجود استنادهای مقایسه برای  
 .است متفاوت  دیگر حوزه به حوزه یک از استنادی پتانسیل

 رفرنس 30 شامل بیوشیمی حوزه مقاالت
 رفرنس 15 شامل ریاضی حوزه مقاالت

  حوزه یک در شده منتشر مقاله هر ارجاعات تعداد متوسط :استنادی پتانسیل ترین دقیق
 معین

 



  ها رشته از بعضی در که استنادها بسامد مشکل حل برای شاخص این•
 .است آمده وجود به است دیگر های رشته از تر پایین

  به مجله آن موضوعی حوزه های ویژگی به توجه با را مجله یک مفهومی استنادی تاثیر•
  گستره و استنادی تاثیر افزایش سرعت دیگر، مقاالت به نویسندگان استناد بسامد ویژه

 .سنجد می حوزه آن پوشش مورد متون ارزیابی برای داده پایگاه
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  در هیرش جورج توسط میالدی 2005 سال در که است سنجی علم های شاخص از
  .شد ابداع کالیفرنیا دانشگاه

  محققین پژوهشی داد برون کمی ارزیابی و تأثیر تعیین :هدف
   .اند کرده منتشر مقاله زیادی تعداد صرفا که آنهایی از تاثیرگذار محققان تمایز

   .کنند می فعالیت یکسان کاری حوزه یک در که محققانی مقایسه



  منتشره آثار به شده داده استنادات توزیع :پایه بر ایندکس اچ محاسبه•
 افراد از گروهی یا فرد یک

 

 

  استنادها تعداد با را مقاالت تعداد و مرتب نزولی ترتیب به استناد حسب بر نویسنده مقاالت
  .باشد مقاله شماره از بیشتر یا مساوی استناد تعداد که جایی تا نمایید مقایسه

  .است نویسنده H شاخص دهندهنشان مقاله، آن شماره

   6 :فرد علمی تاثیرگذاری ایندکس•

 .است شده استناد بار 6 حداقل که دارد مقاله 6 شخص این•
 



•scupos 



 

 



 انحصاری صورت به نویسنده یک به که است کاراکتری 16 اعداد و حروف شامل•
 برای صرفا  DOI که تفاوت این با .است DOI کد شبیه نظر این از و گیرد می تعلق
 .یابد می تخصیص مقاله

 قابل نیز رایگان صورت به که را سرویس این ORCID سازمان ،2012 اکتبر 16 در•
   .نمود ارائه است، دسترسی

 می آزاد نویسنده هر برای مشخص شناسه کردن فراهم سرویس، این ارائه از هدف•
   .باشد

 جای به و برسانند ثبت به را خود علمی رزومه توانند می نویسندگان سرویس این در•
  .کنند ارسال را خود ORCID کد هرجایی، و افراد به رزومه ارسال

 و شوند نویسنده صفحه وارد توانند می کد این با معتبر مجالت و داوران افراد،•
 نمایند مشاهده را او های توانمندی و تجارت رزومه،



www.orcid.org  

 توسط که است ORCID  مشابه سیستمی نیز Researcher ID یا محقق شناسه•
  زمینه در تواند می تبادل این .بود شده اندازی راه میالدی 2008 سال در رویترز تامسون

 سرویس این از کدام هر به مربوط پروفایل در موجود انتشارات یا و پروفایل اطالعات
 .باشد ها

 یک نویسنده برای و هستند دائمی دو هر که گفت باید کد دو این مقایسه مورد در•
 اما .بیافزاید آن به را خود انتشارات تواند می نویسنده که کنند می ایجاد پروفایل
 Citation بتواند که دارد را مزیت این Researcher ID بخش ،ORCID برخالف

   .کند محاسبه نیز را فرد های

 

http://www.orcid.org/


 ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطالعاتی اسکوپوس 

  ایجاد تمایز مشابه های نام با افراد وسیله به شده چاپ مقاالت بین میتوان Scopus ID کمک به•
   .کرد

 مطمئن باید باشد کامل اسکوپوس در مقاله نویسنده عنوان به شما پروفایل اینکه برای این بر عالوه•
 .است یکسانی  Author ID به متعلق میباشید آن نویسنده شما که مقاالتی که باشید

 شما برای میشود داده  Scopusاطالعاتی بانک در شما مقاالت به که استنادی هر ترتیب بدین•
  یکسان و واحد پروفایل یک در  Scopus در شما مقاالت از بعضی است ممکن .میشود محاسبه

 علم اطالعات خودکار طور به علمی هیئت اعضای سنجی علم سامانه که آنجا از .باشد نشده درج
  پروفایل سایر در شما گرفته قرار مقاالت میکند، گردآوری هایتان پروفایل از یکی از را شما سنجی
 در محاسبه در باشید کرده درج متفاوتی اشکال با خانوادگی نام و نام یا سازمانی آدرس با که هایتان

  اطالعاتی بانک در را خود متعدد های  Profile که است الزم منظور بدین نمیشود گرفته نظر
Scopus گردد یکپارچه و ادغام یکدیگر با. 

 





 با تشکر از توجه شما
Batooli-z@kaums.ac.ir 

 


