
 

 مدیریت اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی   

 تاریخچه علم سنجی    

 ساابهه ایان علام باه  هاه       باشاد  هاای علمای مای   ترین روشهای ارزیابی فعالیتعلم سنجی یکی از رایج

 اروپاای شار ی  پدیاد مماد و  ر وراورهای     روسایه شاوروی  ایان رو   ر   ،هفتا  میال ی برمای رار    

المللای اساتفا ه شاد  اولاین و اانی واه       ینبا علوم  ر سطوح ملای و   ریریاندازهبویژه مجارستان برای 

ریاری  هاا علام سانجی را باه عناوان انادازه      واژه علم سنجی را ابداع ور ند  وبروف و واارنوا بو ناد  من  

عریف ور ند  انفورماتیاک از نرار میخاافیلف عتاارت اسات از الاو  علمای واه باه          فرایند انفورماتیک ت

پار از  و  اوانین و فراینادهای ایان ارتتاطاات را ماور        بررسی ساختار و ویژریهای اطالعات علمای مای  

  هد  بحث  رار می

 ،مهاالت علمی به   انرمندان برج ته  یگری از جمله وو ، ایلز و هولم نیز از به  نتا  مطرح شدن این علم

وه اولین تجزیه و تحلیل مماری  عنوان مالوی برای مهای ه تولید علمی ورورهای مختلف استفا ه ور ند

وه برای اولین بار از مهاالت علمی منترر شده به عنوان مالوی نوشته های علمی را به منها ن تت می  هند 

 مهای ه تولید علمی ورورهای مختلف استفا ه ور ند  برای 

 ،به منرور بررسی توزیع انترارات برح ب مولفین و  برا فور ، زیف  ر همان زمان افرا ی نریر لوتکا

 9191ژه ایی ارافه  ا ند  با وجو  فعالیت های ب یار  ر حوزه این علم، تا سا  مد  های نرری وینرریات،

 ،اف و تکنیک های علم سنجی هنوز مرخص نرده بو    ر همان زمان بو  وه نالیموفاهد میال ی حیطه ،

 رشته های فرعی علم سنجی و  امنه وار من را تعیین ور ند   مولچنکو

   میال ی به وسیله تیتور براون هم رام مهمی  ر جهت  9191انترار مجله بین المللی علم سنجی  ر سا

 ر مم تر ام منترر رر ید و  Elsevierبو   این مجله توسط نتراراتشناخت و توسعه جهانی این علم 

موا می علوم مجارستان  ر بو اپ ت )وه فعا  ترین انجمن علمی  ر این حوزه به شمار می رفت( مرتتأ 

مهاالتی  ر زمینه علم سنجی  ر من به چاپ می رساند  این مهاالت به همراه مطالتی وه نالیموف منترر می 

  پرور  و شکل ریری این علم نوپا ومک فراوانی ور  نمو ، به

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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 فلوچارت فرایند علم سنجی
ثبت و تکمیل اطالعات 

اعضای هیات علمی در 

 IsIDسامانه علم سنجی 

 دریافت اطالعات اعضای هیات

 علمی از معاونت آموزشی

 ورود و ثبت اطالعات دریافتی

 در سامانه علم سنجی

ک تکمیل شناسه های آکادمی

 اعضای هیات علمی
 CV در سامانه

 وهان داردژپ

ه ثبت نام در سامان

 پژوهان

ایمیل 

آکادمیک 

 دارد

درخواست ایمیل 

آکادمیک در سایت 

 دانشگاه

افزودن مقاالت ثبت شده به 

 پورتال علمی اعضای هیات

 علمی

نه بروز رسانی مستمر ساما

 علم سنجی



 مدیریت اطالع رسانی پزشکی ومنابع علمی ه علوم پزشکی ورمانراها انرگ

 IsID: ثتت و تکمیل اطالعات اعضای هیات علمی  ر سامانه علم سنجی  9فرمیند 

 دریافت اطالعات اعضای هیات علمی از معاونت آموزشی .1

 ورود و ثبت اطالعات دریافتی در سامانه علم سنجی .2

  هیات علمی تکمیل شناسه های آکادمیک اعضای .3

 در خواست ایمیل آکادمیک در سایت دانشگاه                داشتن ایمیل آکادمیک عدم  در صورت 

 در سامانه پژوهان                  ثبت نام در سامانه پژوهان   cvدر صورت عدم 

 افزودن مقاالت ثبت شده به پورتال علمی اعضای هیات علمی .4

 علم سنجیبروز رسانی مستمر سامانه  .5

 

 : و ساعت و سی   یهه زمان فرایند ثتت و تکمیل اطالعات اعضای هیات علمی  

 اعضای هیأت علمیمخاطب خدمت:

 نفر 9تعدا  وارشناسان  رریر:

 و فرایند از سوی وارشناسان  رریر:  و ساعت و سی   یهه زمان لرف شده ول فعالیت 

 سا   بار  ر  042تکرار فرایند  ر سا  به طور متوسط:

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدیریت اطالع رسانی پزشکی ومنابع علمی - ه علوم پزشکی ورمانراها انرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توانمند سازی اعضای

هیات علمی  ر زمینه 

 علم سنجی

ظور تهیه محتوا و برنامه ریزی به من

  هیات علمی توانمند سازی اعضای

تهیه راهنما و فیلم های 

 آموزشی علم سنجی

ه شاوره تخصصی درکتابخانم

 مرکزی و مراکز تابعه 

برگزاری کارگاه های آموزشی 

 زمان بندی شده

ها  بارگذاری و بروز رسانی فایل

 در پورتال علم سنجی
 بازخورد



 یت اطالع رسانی پزشکی ومنابع علمیمدیر - ه علوم پزشکی ورمانراها انرگ

 : توانمند سازی اعضای هیات علمی  ر زمینه ی علم سنجی0فرمیند

 بخش می باشد  3شامل وه  تهیه محتوا و برنامه ریزی به منظور توانمند سازی اعضای هیات علمی  9

         رگذاری و بروز رسانی فایل ها در پورتال علم سنجیبا       تهیه راهنما و فیلم های آموزشی علم سنجی بخش ا:

مشاوره تخصصی درکتابخانه مرکزی و مراکز تابعه  : 2بخش          

بازخورد         برگزاری کارگاه های آموزشی زمان بندی شده: 3بخش          

 

  ساعت  3 و تکمیل اطالعات اعضای هیات علمی :زمان فرایند ثتت 

 اعضای هیأت علمی مخاطب خدمت:

 ا نفرتعدا  وارشناسان  رریر:

 ساعت3زمان لرف شده ول فعالیت و فرایند از سوی وارشناسان  رریر:

 بار  ر سا   9212 تکرار فرایند  ر سا  به طور متوسط:

 

 

 



 مدیریت اطالع رسانی پزشکی ومنابع علمی - ه علوم پزشکی ورمانراها انرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظارت مستمر بر سامانه علم سنجی

ایمیل علم  وورود به سامانه 

 سنجی از طریق دسترسی ادمین

ادغام و تکمیل  پروفایلهای  

اعضای هیات علمی در 

SCOPUS 

راهنمایی اعضای هیات علمی 

در خصوص ادغام از طریق 

 SCOPUS ارسال ایمیل به

ارسال به ایمیل 

 وزارتخانه

حذف اعضای هیات علمی 

 قراردادی،انتقالی و فوتی از

سامانهطریق   

بررسی بازخورد ها از 

 طریق ایمیل علم سنجی

پاسخگویی به 

 بازخورد ها

ثبت بازخورد ها در فرم 

 مخصوص

 ثبت در فرم مخصوص

بررسی خطای خزش از 

 طریق سامانه

 رفع خطای خزش

 SCREENSHUT  از

 گزارش خطا های خزش

استخراج گزارش 

 عملکرد سه ماهه

ارسال گزارش عملکرد به 

 معاونت تحقیقات و فناوری



 مدیریت اطالع رسانی پزشکی ومنابع علمی - ه علوم پزشکی ورمانراها انرگ

 : نرارت م تمر بر سامانه ی علم سنجی 3فرایند 

 مرحله  ار   4ورو  به سامانه و ایمیل علم سنجی از طریق  سترسی ا مین وه  .1

                       SCOPUSا غام و تکمیل  پروفایلهای  اعضای هیات علمی  ر  :الفمرحله     

 SCOPUSراهنمایی اعضای هیات علمی در خصوص ادغام از طریق ارسال    ایمیل به  .1

     : حذف اعضای هیات علمی  رار ا ی،انتهالی و فوتی از طریق سامانهب مرحله

 .ثبت در فرم مخصوص .1

 .وزارتخانهارسال به ایمیل  .2

بررسی خطای خز  از طریق سامانه :ج مرحله   

رفع خطای خزش.1  

2. SCREENSHUT از گزارش خطا های خزش 

: بررسی بازخور  ها از طریق ایمیل علم سنجی مرحله    

 .پاسخگویی به بازخورد ها1

 . ثبت بازخورد ها در فرم مخصوص.2

   استخراج رزار  عملکر  سه ماهه 0

عملکر  به معاونت تحهیهات و فناوری ارسا  رزار   3  

 : هر روز  زمان فرایند ثتت و تکمیل اطالعات اعضای هیات علمی 

 عضای هیأت علمی امخاطب خدمت:

 نفر9 تعدا  وارشناسان  رریر:

  هر روز زمان لرف شده ول فعالیت و فرایند از سوی وارشناسان  رریر:

 سا   بار  ر392تکرار فرایند  ر سا  به طور متوسط:
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 توانمند سازی اعضای
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 نظارت مستمر بر سامانه علم سنجی
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 سنجی از طریق دسترسی ادمین
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