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ّای تخصصی  ای اص تحلیل جوَػِ سا آغاص ًوَدُ اػت ٍ خالصِػٌجی هقاالت ًوایِ ؿذُ دس ایي ه ػیَیلیکا هذتی اػت کِ پشٍػِ ػلن هجوَػِ
گشدد. ػالٍُ تش ایي اص اتتذای آتاى هاُ، پایگاُ  ػیَیلیکا اسائِ هیػٌجی پایگاُ  َاى هقالِ ًوایِ ؿذُ، دس تخؾ ػلنّضاس ػٌ 066اًجام ؿذُ تش سٍی 

 پشداصد.  ّای تحلیلی هقاالت فاسػی کـَس هی تٌذی ٍ ػایش دادُ تِ اسائِ ًوَداسّای ستثِ www.UniRef.irّای ایشاى تا داهٌِ  هشجغ داًـگاُ
 تاؿٌذ.  ػلن دس کـَس هی کٌٌذُ ًذ کِ ؿاهل ّوِ هشاکض اصلی تَلیذا لوی فؼال دس کـَس تؼشیف ؿذُشکض ػه 056ػٌجی،  دس تخؾ ػلن

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

 تاؿذ: دس پایگاُ یًَیشف تِ صَست صیش هی ؿاّشٍد صفحِ اختصاصی داًـگاُ
www.uniref.ir/University61 

ّا ٍ  تاؿذ. تِ صٍدی آهاس ًـؼت ًوَداسّای ّوِ هشاکض فشاّن هیذُ دس پایگاُ یًَیشف اهکاى هقایؼِ هشاکض داًـگاّی تا یکذیگش ٍ هـاّ
 ؿَد.  تِ ایي پایگاُ افضٍدُ هیّای تخصصی هشاکض داًـگاّی ًیض  ػخٌشاًی

 
از شده است که از سال های 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 مقاالت و دانشگاه ها، بندی کنفرانس ، رتبه1396

 ها، مقاالت نمایه شده در پایگاه سیویلیکا است.  شد که مبنای همه این تحلیل

 

 

 بندی دانشگاهگسارش اولیه رتبه

 شاهرود
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 ی:بندی دانشگاه رتبه -1
تِ هشکض ػلوی داسای  "یک"دّذ. ستثِ  هختلف ًوایؾ هیّای  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( اختصاف هیتاالتشیي تؼذاد تَلیذات ػلوی )هقاال
 .ؿَد س ػغح کـَس ػٌجیذُ هیػلوی فؼال دسدُ ٍ ّوچٌیي ًؼثت تِ کل هشاکض  ِ هشاکض ّنتدٍ ستثِ اػت کِ ًؼثت 

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

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

 

  
 آهاس هقاالت کٌفشاًؼی ٍ طٍسًالی داخلیاػاع تش  ؿاّشٍدتٌذی ػاالًِ داًـگاُ  ًوَداس ستثِ

 

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

هقاالت "تفکیک ػال اػت. دس پایگاُ یًَیشف تا کلیک تش سٍی ػثاست  تاؿذ کِ تِ هی ؿاّشٍد کٌفشاًؼی پزیشفتِ ؿذُ پظٍّـگشاى داًـگاُ
 .قاتلیت اًتخاب ٍ افضٍدُ ؿذُ ّش یک هقاالت هجوَػِ ّای طٍسًالی یا کٌفشاًؼی تِ ًوَداس ٍجَد داسد "هقاالت کٌفشاًؼی"ٍ یا  "طٍسًالی
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 ؿاّشٍدیذ هقاالت کٌفشاًؼی تَػظ داًـگاُ ًوَداس ػاالًِ تَل

 

 
 ؿاّشٍدًوَداس ػاالًِ تَلیذ هقاالت طٍسًالی تَػظ داًـگاُ 

 

 های برگسار شده کنفرانس -3
ایي ّای اخیش  تاؿذ. تؼذادی اص کٌفشاًغ آى دس پایگاُ ػیَیلیکا هؼتٌذ هی تشگضاس ؿذُ ٍ اعالػات ؿاّشٍد کٌفشاًغ تَػظ داًـگاُ ۵۵تاکٌَى 

 :تاؿذ هشکض تِ صَست صیش هی

  داسٍییّوایؾ هلی گیاّاى 

 دٍهیي کٌفشاًغ هلی طئَهکاًیک ًفت 

 اٍلیي کٌفشاًغ طئَهکاًیک ًفت 
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 دٍهیي کٌگشُ هلی رغال ػٌگ ایشاى 

 ؿـویي کٌفشاًغ فٌاٍسی اعالػات ٍ داًؾ 

 
 شماره نشریات منتشر شده -4

 :دس پایگاُ ػیَیلیکا ًوایِ ؿذُ اػت ؿاّشٍد طٍسًال هٌتـش ؿذُ تَػظ داًـگاُ 5 تاکٌَى

  ٍ هحیظ صیؼتهجلِ هؼذى 

 هجلِ هکاًیک ػاصُ ّا ٍ ؿاسُ ّا 

 هجلِ ػاختاسّای جثشی 

 هجلِ َّؽ هصٌَػی ٍ دادُ کاٍی 

 فصلٌاهِ هٌْذػی تًَل ٍ فضاّای صیشصهیٌی 
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 های استراتژیک نمودار همکاری -5
ط هشاکض داًـگاّی ٍ پظٍّـی، استثاتوام هقاالت ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیکا تجضیِ ٍ تحلیل ؿذُ ٍ پغ اص اختصاف ًَیؼٌذگاى هقاالت تِ 

ّا ٍ هشاکض ػلوی ّوکاسی تخصصی  تا کذام داًـگاُ ؿاّشٍد داًین کِ پظٍّـگشاى داًـگاُ ؿَد. ها هی تیي ًَیؼٌذگاى هقاالت تحلیل هی
 .اًذ کِ ًتیجِ آى تَلیذ هحتَای ػلوی دس قالة هقالِ تَدُ اػت داؿتِ

کض ػلوی تالیفات ػلوی هش 066 اصپظٍّـگش ۵،0۳1 تاتاکٌَى  ؿاّشٍد ػیَیلیکا، پظٍّـگشاى داًـگاُػٌجی دس پایگاُ  ّای ػلن تش اػاع دادُ
 .ػاصهاى ّوکاس سا ًوایؾ هی دّذ 5اًذ. لیؼت صیش حذاکثش  اسائِ کشدُ

 ۵56 هقالِ هـتشک تا داًـگاُ تْشاى 

 ۵۵۵ هقالِ هـتشک تا داًـگاُ فشدٍػی هـْذ 

 ۵۵۵  اػالهی ٍاحذ ؿاّشٍدهقالِ هـتشک تا داًـگاُ آصاد 

 ۴۷ هقالِ هـتشک تا داًـگاُ تشتیت هذسع 

 00 هقالِ هـتشک تا داًـگاُ صٌؼتی اهیشکثیش 

  ٍ۵۵10 هقالِ تا ػایش هشاکض ... 

 
 

 نمودار چگالی موضوعات پژوهشی -6
تاؿذ. ایي  تِ صَست صیش هی ۵۹۳۷تَلیذی ػال  دس هقاالت ؿاّشٍد ّای ػلوی هَسد تحث تَػظ پظٍّـگشاى داًـگاُ ػوذُ هحَسّا ٍ کلیذٍاطُ

 .اًذ ّا تیـتشیي کاستشد سا دس کل هقاالت تَلیذی اهؼال ایي هشکض داؿتِ کلیذ ٍاطُ

 .تاؿذ هی فسفر ٍ بهینه سازی هَضَع ۵۹۳۷یؼٌی دغذغِ اصلی هحققاى ایي هشکض داًـگاّی دس ػال 

ّای صیش تیـتش هَسد  هَضَػات ٍ کلیذٍاطُ ۵۹۳۷دس ػال  ؿاّشٍد تَلیذی داًـگاُّای هحتَایی صَست گشفتِ تش سٍی هقاالت  تش اػاع تحلیل
 .تَدُ اػت ؿاّشٍد تَجِ پظٍّـگشاى ٍ هحققاى داًـگاُ

 تْیٌِ ػاصی 

 فؼفش 

 جزب ػغحی 

 اًشطی 

 تَػؼِ پایذاس 

 ؿاّشٍد 
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 Dc 

 الگَسیتن طًتیک 

 هذل ػاصی ػذدی 

 آلَدگی 

 ِػاختاس ػشهای 

 هؼواسی 

  ًقذیسیؼک جشیاًات 

 جشیاًات ًقذی 

 تثذیل هَجک 

 سیؼک 

 کٌتشل تغثیقی 

 گٌذم 

 تَستیي تادی 

 تٌؾ  توشکض 

 
 ؿاّشٍدًوَداس چگالی کلیذٍاطُ ّای هقاالت تَلیذی تَػظ داًـگاُ 

 

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

 

 پیشنهادات و راهکارها -8
دّی تِ تحقیقات تخصصی داًـگاّی تْیِ ؿذُ اػت.  تشم هشاکض داًـگاّی تِ هٌظَس جْتگیشی هذیشاى هح ایي گضاسؽ تشای آگاّی ٍ تصوین

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

 
ػال  ت کِ اصّضاس ػٌَاى هقالِ داخلی ًوایِ ؿذُ دس پایگاُ ػیَیلیکا تْیِ ؿذُ اػ 066ّای  رکش ؿذ، ایي گضاسؽ تش هثٌای دادُّواًغَس کِ 

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

 
ّای ػلوی ٍ آهاس جلؼات دفاع هشاکض ًیض جضٍ پاساهتشّای ػٌجیذُ ؿذُ  ّا ٍ ًـؼت یٌکِ اص ػال آیٌذُ، آهاس ػخٌشاًیایي تا تَجِ تِ اػالٍُ تش 

ّای  ًـؼت ،سػاًی جلؼات دفاع َاًٌذ ًؼثت تِ اضافِ ًوَدى اعالعت داًـجَیاى هحتشم آى هشکض ػلوی هیخَاّذ تَد، اص ّن اکٌَى اػاتیذ ٍ 
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کٌٌذگاى کذ اختصاصی هحقق  ذ. کلیِ اسائِّای ػلوی پایگاُ ػیَیلیکا اقذام ًوایٌ ّای تخصصی دس تخؾ ًـؼت اًیػلوی ٍ ػخٌش
(researcher-IDدسیافت هی )  .ًوایٌذ کِ کلیِ هقاالت ًَؿتِ ؿذُ تَػظ ّش فشد، تِ ٍی اختصاف هی یاتذ 

 

 
 

 

 
 

 
 


