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 سرفصل ها



  راستا اين در .است گسترش حال در مختلف سطوح در امروزه فناوري، و علم ارزيابي و سنجش

  جامعه به امر اين دقيقتر و بهتر چه هر انجام منظور به مداوم طور به مختلفي منابع و ابزارها روشها،

 پژوهشگران، علمي، نشريات علمي، توليدات شامل ارزيابي سطوح اين .گردد مي معرفي علمي

  فعاالن عنوان به پژوهشگران علمي وضعيت ارزيابي بين، اين در .هستند پژوهشي و علمي موسسات

 اين كننده ارزيابي نهادهاي و دارد مهمي جايگاه پژوهش، توسعه و فناوري و علم ميدان اصلي

 ويژه توجه آن، به كاربردي قابليتهاي افزودن و نياز مورد هاي محمل و ابزارها توليد با هم عرصه

  علمي جامعه براي را آن اجراي موجود، روز فناوريهاي قالب در و داشته معطوف امر اين به اي

 .اند كرده تسهيل

 مقدمه



؟چیست پژوهشی پروفایل  
  و افراد پژوهشي و علمي اطالعات انتشار جهت وب، بر مبتني ابزارهايي پژوهشي هاي پروفايل

  مديريت هاي سيستم عنوان به كه هستند (... و دانشگاهها مجالت، نظير) علمي هاي مولفه ديگر

 .شوند مي شناخته دانش نشر و

 جايگاه و موضوع يك هر كه هستند علم جهاني شبكه هاي گره علمي، هاي حوزه پژوهشگران

  هر كه پيوندهايي تعداد منظر اين از .دهند مي اختصاص خود به شبكه اين در را اي ويژه

  به و جهاني شبكه به او اتصال ميزان تجلي كند، مي برقرار شبكه آن دانشمندان ديگر با دانشمند

 .است جهاني علم توليد در وي مشاركت ديگر، بيان

  وضعيت مقايسه و بوده پژوهشي علمي كارنامه يك منزله به پژوهشگران براي پژوهشي پروفايل

  ممكن آنها براي را ها حوزه ديگر و مربوطه حوزه المللي بين يا و ملي پژوهشگران ساير با خود

 .سازد مي



 اجزای پروفایل پژوهشی

 اطالعات فردي

 اطالعات تخصصي و موسسات وابسته

 موضوعات مورد عالقه پژوهشي

 اطالعات كتابشناختي انواع انتشارات

  داراي باشد، مي آن اطالعات بر مبتني پروفايل كه پايگاهي و جامعه هدف، بنابر مختلف، پژوهشي پروفايلهاي

 :شامل اجزا اين كلي طور به .شد خواهد ارائه پروفايلها از يك هر به مربوط بخش در كه است مختلفي اجزاي



 اجزای پروفایل پژوهشی



 مزیت های پروفایل پژوهشی
 و استنادات انتشارات،) خود علمي عملكرد رصد به نياز پژوهشگران شود مي باعث كه داليلي

 :از است عبارت كنند، احساس را (علمي هاي همكاري

 پژوهشي و علمي انتشارات مديريت•

 پذيري مشاهده افزايش و دنيا سراسر پژوهشگران به فرد پژوهشي برونداد معرفي•

 (مشابه نگارشي اسامي يا و مربوطه موسسات ها، تخصص به توجه با) اشتباه هويتهاي تعيين از اجتناب•

  طريق از علمي هاي همكاري ساز زمينه نتيجه در و بالقوه همكاران به فرد معرفي•
 پروفايل در آنها تخصص و افراد پژوهشي هاي حوزه ارائه

 آنها پروفايلهاي به لينك و بالفعل علمي همكاران نمايش•

  ومقايسه كيفي و كمي شاخصهاي ارائه طريق از فرد پژوهشي عملكرد سنجش و ارزيابي•
 تخصص هم افراد ساير با آن



 مزیت های پروفایل پژوهشی

 ترسيم نقشه هاي توزيع جغرافيايي يا شبكه اي از استنادات دريافت شده

 المللي بين و ملي همكاران از اي شبكه يا جغرافيايي توزيع هاي نقشه ترسيم

 امكان استخراج ليست مقاالت و يا كل رزومه علمي و پژوهشي

 بازيابي خودكار استنادات و انتشارات فرد و افزودن آن به پروفايل

 پيگيري و رصد مقاالت استناد كننده به آثار فرد و تعداد اين استنادات



 شاخص هاي ارائه شده در پروفايل پژوهشی

 استناد
  (Citation) 

01 

 شاخص اچ
(H-index) 

02 

 جي .رتبه آر
(RG Score) 

04 

تن .شاخص آي
(i10 index) 

03 



 پروفايل پژوهشی گوگل اسكالر

 و زبان محدوديت بدون) پژوهشگر مقاالت كليه از پروفايل يك ايجاد
 (مربوطه مجله نامه نمايه نوع

 استناد مقاالت و تعداد) مقاالت از يك هر استنادهاي از آگاهي امكان
 اساس اين بر پژوهشگر استنادي هاي شاخص محاسبه و (كننده

02 

 03 امكان مشاهده پروفايل همكاران علمي مقاالت پژوهشگر

 04 اسكالر گوگل جستجوي نتايج در فرد پروفايل ارائه

01 

  اين در پژوهشگر سوي از پروفايل ايجاد با تنها كه است مزايايي داراي گوگل در Google Scholar Citationsسرويس

 :است زير موارد شامل مزايا اين .گردد مي حاصل بخش

 رساني آگاهي و فرد استنادات و انتشارات خودكار روزرساني به 05



 پروفایل پژوهشی گوگل اسکالر

نحوه ايجاد پروفايل پژوهشي در  
 گوگل اسكالر



 .از توجه شما سپاس گزاریم


