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ّای تخللی  ای اص تحلیل دوَػِ سا آغاص ًوَدُ اػت ٍ خالكِػٌدی هقاالت ًوایِ ؿذُ دس ایي ه ػیَیلیکا هذتی اػت کِ پشٍػِ ػلن هدوَػِ
گشدد. ػالٍُ تش ایي اص اتتذای آتاى هاُ، پایگاُ  ػٌدی پایگاُ ػیَیلیکا اسائِ هی ًوایِ ؿذُ، دس تخؾ ػلنَاى هقالِ ّضاس ػٌ 066اًدام ؿذُ تش سٍی 

 داصد. پش ّای تحلیلی هقاالت فاسػی کـَس هی تٌذی ٍ ػایش دادُ تِ اسائِ ًوَداسّای ستثِ www.UniRef.irّای ایشاى تا داهٌِ  هشخغ داًـگاُ
 تاؿٌذ.  ػلن دس کـَس هی کٌٌذُ ًذ کِ ؿاهل ّوِ هشاکض اكلی تَلیذا شکض ػلوی فؼال دس کـَس تؼشیف ؿذُه 056ػٌدی،  دس تخؾ ػلن

تاؿذ. ایي  هی تش اػاع اطالػات ثثت ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیکا  ّای داًـگاُ تٌذی ٍ آهاس تشگضاسی کٌفشاًغ ٍ طٍسًال ستثِگضاسؽ صیش، ًوَداسّای 
 ؿًَذ.  سٍص هی ػاصی ّش هقالِ خذیذ، تِ تاؿٌذ ٍ تا ًوایِ ّا دس ػایت آًالیي هی دادُ

 تاؿذ: دس پایگاُ یًَیشف تِ كَست صیش هی گٌثذ کاٍٍع كفحِ اختلاكی داًـگاُ
www.uniref.ir/University414 

ّا ٍ  تاؿذ. تِ صٍدی آهاس ًـؼت ذُ ًوَداسّای ّوِ هشاکض فشاّن هیهقایؼِ هشاکض داًـگاّی تا یکذیگش ٍ هـاّدس پایگاُ یًَیشف اهکاى 
 ؿَد.  تِ ایي پایگاُ افضٍدُ هیّای تخللی هشاکض داًـگاّی ًیض  ػخٌشاًی

ست که از سال از شده اهای استنادی بر اساس مراجع و منابع مقاالت در پایگاه سیویلیکا آغ عالوه بر این تحلیل

اساس تعداد ارجاعات انجام شده به مقاالت هر مرکس ارائه خواهد ها بر ها، مقاالت و دانشگاه بندی کنفرانس ، رتبه1396

 ها، مقاالت نمایه شده در پایگاه سیویلیکا است.  شد که مبنای همه این تحلیل
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 ی:بندی دانشگاه رتبه -1
تِ هشکض ػلوی داسای  "یک"دّذ. ستثِ  ّای هختلف ًوایؾ هی اػاع هؼیاس تَلیذ هقاالت ػلوی دس ػالسا تشداًـگاُ   (Rank)ًوَداس صیش ستثِ

گیشًذ. ّش هشکض داسای  ّای پاییي تش قشاس هی یاتذ ٍ ػایش هشاکض دس ستثِ ت کٌفشاًؼی ٍ طٍسًالی( اختلاف هیتاالتشیي تؼذاد تَلیذات ػلوی )هقاال
 .ؿَد ػلوی فؼال دس ػطح کـَس ػٌدیذُ هیدُ ٍ ّوچٌیي ًؼثت تِ کل هشاکض س ِ هشاکض ّنتدٍ ستثِ اػت کِ ًؼثت 

ّای  ّای آصاد، پظٍّـگاُ ّا ؿاهل داًـگاُ تٌذی تاؿذ. ػایش دػتِّای دٍلتی هی ، داًـگاُگٌثذ کاٍٍع ظَس اص هشاکض ّوشدُ تشای داًـگاُهٌ
 ّای غیشاًتفاػی ّؼتٌذ.  ّای ػلَم پضؿکی ٍ داًـگاُ دٍلتی، داًـگاُ

د. کلیِ ًوَداسّای ایي پایگاُ ؿَ تٌذی تا یک ػال قثل تؼییي هی تاؿذ، ستثِ ًْایی ًوی ۵۹۳5ػاصی هقاالت دس ػال  ِ تِ ایٌکِ حدن ًوایِتا تَخ
 .ؿَد ای ًوایؾ دادُ هی ثیش آى دس ًوَداسّا تِ كَست لحظِػاصی ّش هقالِ خذیذ، تا سٍص تَدُ ٍ تا ًوایِ تِ

 

 
 اػاع آهاس هقاالت کٌفشاًؼی ٍ طٍسًالی داخلیتش  گٌثذ کاٍٍعتٌذی ػاالًِ داًـگاُ  ًوَداس ستثِ

 

 نمودار ساالنه تولید مقاالت علمی -2
دّذ. ایي ًوَداس ؿاهل هقاالت طٍسًالی ٍ  سا ًوایؾ هیدس ّش ػال  گٌثذ کاٍٍع ًوَداس صیش تؼذاد هقاالت هٌتـش ؿذُ تَػط پظٍّـگشاى داًـگاُ

هقاالت "تاؿذ کِ تِ تفکیک ػال اػت. دس پایگاُ یًَیشف تا کلیک تش سٍی ػثاست  هی گٌثذ کاٍٍع ؿذُ پظٍّـگشاى داًـگاُ کٌفشاًؼی پزیشفتِ
 .قاتلیت اًتخاب ٍ افضٍدُ ؿذُ ّش یک هقاالت هدوَػِ ّای طٍسًالی یا کٌفشاًؼی تِ ًوَداس ٍخَد داسد "هقاالت کٌفشاًؼی"ٍ یا  "طٍسًالی

 



 

 

 گٌثذ کاٍٍع تٌذی داًـگاُگضاسؽ اٍلیِ ستثِ

 

4 

 

 
 گٌثذ کاٍٍعیذ هقاالت کٌفشاًؼی تَػط داًـگاُ ًوَداس ػاالًِ تَل

 

 
 گٌثذ کاٍٍعًوَداس ػاالًِ تَلیذ هقاالت طٍسًالی تَػط داًـگاُ 

 

 های برگسار شده کنفرانس -3
ایي ّای اخیش  تاؿذ. تؼذادی اص کٌفشاًغ آى دس پایگاُ ػیَیلیکا هؼتٌذ هی تشگضاس ؿذُ ٍ اطالػاتگٌثذ کاٍٍع  کٌفشاًغ تَػط داًـگاُ 2 تاکٌَى

 :تاؿذ هشکض تِ كَست صیش هی

 ّوایؾ هلی تَػؼِ پشٍسؽ ؿتش ایشاى 

 اٍلیي ّوایؾ هلی هذیشیت هٌاتغ طثیؼی 
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 شماره نشریات منتشر شده -4

 :دس پایگاُ ػیَیلیکا ًوایِ ؿذُ اػتگٌثذ کاٍٍع طٍسًال هٌتـش ؿذُ تَػط داًـگاُ  ۵  تاکٌَى

  اکَفیضیَلَطی گیاّیدٍفللٌاهِ تحقیقات کاستشدی  

 

 

 های استراتژیکنمودار همکاری -5
ط توام هقاالت ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیکا تدضیِ ٍ تحلیل ؿذُ ٍ پغ اص اختلاف ًَیؼٌذگاى هقاالت تِ هشاکض داًـگاّی ٍ پظٍّـی، استثا

ّا ٍ هشاکض ػلوی ّوکاسی تخللی  تا کذام داًـگاُ کاٍٍعگٌثذ  داًین کِ پظٍّـگشاى داًـگاُ ؿَد. ها هی تیي ًَیؼٌذگاى هقاالت تحلیل هی
 .اًذ کِ ًتیدِ آى تَلیذ هحتَای ػلوی دس قالة هقالِ تَدُ اػت داؿتِ
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کض ػلوی تالیفات ػلوی هش 5۳ اصپظٍّـگش  ۹۵6 تاتاکٌَى گٌثذ کاٍٍع ػٌدی دس پایگاُ ػیَیلیکا، پظٍّـگشاى داًـگاُ  ّای ػلن تش اػاع دادُ
 .ػاصهاى ّوکاس سا ًوایؾ هی دّذ 5لیؼت صیش حذاکثش  اًذ. اسائِ کشدُ

 00 هقالِ هـتشک تا داًـگاُ ػلَم کـاٍسصی ٍ هٌاتغ طثیؼی گشگاى 

 26 (هقالِ هـتشک تا داًـگاُ پیام ًَس )ّوِ هشاکض تِ كَست یکدا 

 ۵۳ هقالِ هـتشک تا داًـگاُ گیالى 

 ۵۱  طثیؼی اػتاى گلؼتاىهقالِ هـتشک تا هشکض تحقیقات ٍ آهَصؽ کـاٍسصی ٍ هٌاتغ 

 ۵2 هقالِ هـتشک تا داًـگاُ ساصی 

  ٍ۵۷۳ هقالِ تا ػایش هشاکض ... 

 
 نمودار چگالی موضوعات پژوهشی -6

تاؿذ.  تِ كَست صیش هی ۵۹۳۱تَلیذی ػال  دس هقاالت گٌثذ کاٍٍع ّای ػلوی هَسد تحث تَػط پظٍّـگشاى داًـگاُ ػوذُ هحَسّا ٍ کلیذٍاطُ
 .اًذ تیـتشیي کاستشد سا دس کل هقاالت تَلیذی اهؼال ایي هشکض داؿتِّا  ایي کلیذ ٍاطُ

 .تاؿذ هی زمین لغسش ٍ فرهنگ هَضَع ۵۹۳۱یؼٌی دغذغِ اكلی هحققاى ایي هشکض داًـگاّی دس ػال 

ّای صیش تیـتش  کلیذٍاطُهَضَػات ٍ  ۵۹۳۱دس ػال گٌثذ کاٍٍع  ّای هحتَایی كَست گشفتِ تش سٍی هقاالت تَلیذی داًـگاُ تش اػاع تحلیل
 .تَدُ اػت گٌثذ کاٍٍع هَسد تَخِ پظٍّـگشاى ٍ هحققاى داًـگاُ

 فشٌّگ 

 صهیي لغضؽ 

 ػولکشد 

 تاقال 

 تشًح 

 فاكلِ اطویٌاى 

 ػذ صیشصهیٌی 

 تشکیثات فٌلی 

 ؿثیِ ػاصی 

 تَصیغ پَاػي 

 آصهَى فشم 

 ػلاسُ آتی 

 ًاًَ تکٌَلَطی 

 ؿاخق Roc 

 غلظت ّای هختلف 

 ًاًَ رسات آّي 
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 آتضی پشٍسی 

 سٍؽ آتکـت 

 پَؿؾ گیاّی 

 یَالف ٍحـی 

 
 گٌثذ کاٍٍعّای هقاالت تَلیذی تَػط داًـگاُ ًوَداس چگالی کلیذٍاطُ

 

 تعداد استنادات به مقاالت داخلی: -7
 ؿذ.ّای ػیَیلیکا افضٍدُ خَاّذ  تِ گضاسؽ ۵۹۳0تاؿذ ٍ اص ػال  دس حال تحلیل ٍ اػتخشاج هشاخغ هیایي تخؾ 

 

 پیشنهادات و راهکارها -8
دّی تِ تحقیقات تخللی داًـگاّی تْیِ ؿذُ اػت.  تشم هشاکض داًـگاّی تِ هٌظَس خْتگیشی هذیشاى هح ایي گضاسؽ تشای آگاّی ٍ تلوین

اطالػات ػٌاٍیي ّای پظٍّـی ؿاهل  تاؿذ. دفتشچِ ّای اکؼل قاتل اسائِ هی ّای خام هقاالت تِ كَست فایل ّا ؿفاف ٍ دادُ کلیِ تحلیل
 ، دس كَست دسخَاػت داًـگاُ قاتل تَلیذ ٍ اسائِ اػت. PDFّای  هقاالت، ًَیؼٌذگاى ٍ ... هقاالت دس قالة فایل

 
ػال  ّضاس ػٌَاى هقالِ داخلی ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیکا تْیِ ؿذُ اػت کِ اص 066ّای  رکش ؿذ، ایي گضاسؽ تش هثٌای دادُّواًطَس کِ 

ّای تشگضاس ؿذُ ٍ  ػاصی هقاالت تَلیذی آى هشکض هحتشم دس قالة کٌفشاًغ ی کاهل ًوایِاًذ. ػیَیلیکا آهادگ هشخغ ًوایِ ؿذُدس ایي  ۵۹05
 ػاصی ٍ تحلیل هقاالت ػلوی ًذاسین.  ّا داسد ٍ ّیچ هحذٍدیتی دس ًوایِ ّای تخللی سا تشای دقیقتش ؿذى تحلیل طٍسًال

 
ّای ػلوی ٍ آهاس خلؼات دفاع هشاکض ًیض خضٍ پاساهتشّای ػٌدیذُ ؿذُ  ّا ٍ ًـؼت ػال آیٌذُ، آهاس ػخٌشاًییٌکِ اص ػالٍُ تش ایي تا تَخِ تِ ا

ّای  ًـؼت ،سػاًی خلؼات دفاع َاًٌذ ًؼثت تِ اضافِ ًوَدى اطالعت داًـدَیاى هحتشم آى هشکض ػلوی هیخَاّذ تَد، اص ّن اکٌَى اػاتیذ ٍ 
کٌٌذگاى کذ اختلاكی هحقق  ذ. کلیِ اسائِّای ػلوی پایگاُ ػیَیلیکا اقذام ًوایٌ تّای تخللی دس تخؾ ًـؼ ػلوی ٍ ػخٌشاًی

(researcher-IDدسیافت هی )  .ًوایٌذ کِ کلیِ هقاالت ًَؿتِ ؿذُ تَػط ّش فشد، تِ ٍی اختلاف هی یاتذ 
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