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 1394 ماه مرداد 25، 9ماهنامه، سال اول، شماره 

 نو های شاخص با سنجی علم درحوزه ای مطالعه

 :است آمده ذیل در پژوهش این چکیده .کند می بیان سنجی علم حوزه در را نویی شاخصهای خود دکترای رساله در نیکزاد

 آمار از شده گرفته های شاخص محاسبه طریق از ایرانی سندگاننوی های مقاله زیستی تحول شناخت پژوهش، این کلّی هدف

 میزان و علمی زندگی به امید ،علمی نوزاد مرگ ،علمی مرگ ،علمی تولد نرخ منظور، این به .است علمی فعالیت برای اکچوئری

 از استفاده با حاضر وهشپژ. شدند محاسبه زمان، طول در افراد توسط مقاله انتشار در گسست و تداوم اساس بر طبیعی افزایش

 ایرانی تاالمق نویسندگان سنجی کتاب روش از کمّی قسمت در .دش انجام ) کیفی-کمّی( متوالی نوع از هموزن ترکیبی رویکرد

 یک و یکجا صورت به موضوعات کل برای بار یک 2012 سال پایان تا ( 1931) ابتدا از Web of Science پایگاه در شده نمایه

 علوم مت،الس خدمات و سیاست انسانی، علوم هوافضا، مهندسی روانشناسی، زیستی، فناوری وضوعیم حوزه هفت برای بار

 .گرفتند قرار تحلیل مورد جداگانه صورت به شیمی و رفتاری

 از استفاده با سپس و شدند ای رابطه داده پایگاه یک به تبدیل سنجی علم افزارهای نرم با سازی، آماده از پس دادهها

 نویسندگان از نفر 48  با ای رایانامه های مصاحبه کیفی قسمت در .گرفتند قرار تحلیل مورد اسکیوال ) جو و سپر( پرسمانهای

 انجام علم تولید در تداوم افزایش راهکارهای و علم تولید در گسست های علّت شناسایی برای مختلف های حوزه ISI مقالههای

 .شد

%، نرخ مرگ 1/30%، نرخ مرگ علمی 71علمی  تولد نرخ میانگین بررسی، مورد دوره طول در مجموع در که داد نشان ها یافته

 % در سال بوده است.09/2 علمی متوسط عمر طول یا زندگی به امید رخ% و ن1/14%، نرخ افزایش طبیعی 6/57نوزادان علمی 

 نظر از شیمی حوزه وضعیت .بودند معنادار آماری تفاوت دارای هم با شاخص پنج این تمامی نظر از بررسی مورد حوزه هفت

 ها، مصاحبه نتیجه در .بود بهتر ها حوزه سایر از طبیعی افزایش و زندگی به امید شاخصهای همچنین و نویسنده و مقاله تعداد
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 اب مرتبط یلالد درونی، و بیرونی انگیزشی یلالد خانوادگی، و شخصی یلالد جمله از شدند شناسایی گسست یلالد از گروه نه

 وجود همچنین .تالمج شناخت از ناشی یلالد و ریزی، برنامه و انتشار فرایند از ناشی یلالد رشته، ماهیت امکانات، کار، محیط

 تدارک شامل راهکار دسته پنج و شد تأیید علم تولید در گسست لالید نظر از مختلف موضوعی های حوزه میان تفاوت،

 .شد پیشنهاد پروری ایده تقویت و سازی توانمند هی،گرو کار تشویق انگیزه، ایجاد پژوهش، ملزومات

  بندی میالدی نظام رتبه 2015سال  July در نتایج ماه سبزوارعلوم پزشکی   رتبه دانشگاه

sWebometric 

 

بندی جهانی وبومتریکس اعالم  نظام رتبه 2015های علوم پزشکی کشور در ویرایش ماه جوالی  بندی دانشگاه تایج رتبهن

شاخص، تعداد صفحات وب دانشگاه، مجموع تعداد  4براساس  مبنای این رتبه بندی گردید.

% 10در وب سایت دانشگاه، تعداد مقاالت کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین  موجود PDF و Power Point، Word های فایل

های داده شده به سایت دانشگاه می باشد. بر اساس نتایج  و تعداد لینک SCImago مقاالت پُراستناد موضوع مربوطه در سایت

های اول تا سوم کشوری را در گروه  تبهاخیر این رتبه بندی، سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی و شیراز به ترتیب ر

% را 25های علوم پزشکی زاهدان، بابل، ایران، کردستان و شیراز رشد بیش از  ند. همچنین دانشگاها هعلوم پزشکی کسب نمود

 .دادند  نسبت به رتبه قبلی خود نشان

 .بهبود رتبه جهانی همراه بوده اندا با آنه% 46 بندی، رتبه نظام این در کشور پزشکی علوم دانشگاه 50 از  حاضر حال در

دانشگاه علوم پزشکی  50از بین  40در رتبه  2015% رشد در جوالی 23دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با 

 .کشور قرار دارد

 بندی وبومتریکس های علوم پزشکی کشور بر اساس نظام رتبه نتایج رتبه بندی دانشگاه

 میالدی 2015و مقایسه آن با ژانویه   میالدی 2015در جوالی سال 

 دهد( پس رفت رتبه دانشگاه را نسبت به دوره قبل نشان می  بهبود رتبه و فلش قرمز  سبز فلش) 



 

 



 

 

 :( در ایرانRefGenراه اندازی سامانه نرم افزار تولید فهرست منابع )

 

http://refgen.ricest.ac.ir/ 

ابتکار تازه ای فارسی سازی نماییم، فکر میکردیم  APAبرای سبک  Endnoteوقتی توانستیم خروجی نرم افزار  90و  89سال 

های بسیار روبرو کرده بود و برای سایر برای ماخذ نویسی ماشینی در ایران برداریم هرچند رسم خط فارسی ما را با چالش 

ری علوم اسالمی . بالفاصله مرکز تحقیقات کامپیوتسبک های استنادی مثل ونکوور این پروژه را به راحتی نمی شد انجام داد

که این پروژه توانست گام ارزنده دیگری  راحی کردتر طدمنبع باز زو )نور( نرم افزار پژوهشیار را با توجه به قابلیت های نرم افزار

 در ماخذ نویسی به کمک نرم افزار در بستر مرورگر موزیال فراهم کند.

( توسط مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری RefGenخبر راه ندازی سامانه نرم افزار تولید فهرست منابع )

(RICeSTاز جمله تالش های ارزنده در این حو )زیرا استناد نویسی متون فارسی برای نویسندگان و نیز ناشران زه بر شمرد ،

( سه هدف اصلی دنبال RefGenبه شمار می رود و بر این اساس در سامانه نرم افزار تولید فهرست منابع )دغدغه ای اساسی 

 : شده است

 مجله رتبه دار فارسی 30تولید خودکار فهرست منابع  -1

  APAرست منابع بر اساس الگوی تولید خودکار فه -2

 به فارسی )ترجمه توسط محقق انجام گرفت( APAتولید خودکار فهرست منابع بر اساس الگوی  -3

RefGen  به عنوان یک کار پژوهشی در مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری طراحی شده است و برای استفاده بهینه

ه نمایند. از طریق پیوند استفاد 10IEو یا  Chromeاز این نرم افزار کاربران الزم است از مرورگر 

http://refgen.ricest.ac.ir/Default.aspx  به صورت رایگان میسر  1394استفاده از این نرم افزار تا پایان اذرماه

 است.
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