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 اهداف علم سنجی

  دانشگاهارزیابی جایگاه و کیفیت تحقیقات در 

 دانشگاه ارزیابی بهره وری علمی 

  در حوزه های موضوعی مختلفشناسایی وضعیت پیشرفت علمی دانشگاه 

 در حوزه های موضوعی مختلف شناسایی موثرترین عضو هیات علمی و پژوهشگر در دانشگاه 

 پژوهشی خود-میزان موفقیت دانشگاه در دستیابی به اهداف اموزشی 

 (:قسمت اولسنجی )مفاهیم مرتبط با علم 

 ( اطالع سنجیInformetrics) 

           معنا کرد. "کاربرد روش های ریاضی و اماری در اندازه گیری اطالعات و جنبه های مرتبط با آن"اطالع سنجی را می توان 

اطالع سنجی اصوال با اندازه گیری و سنجش و همینطور با تئوری ها و الگوهای ریاضی، پیرامون همه جنبه های اطالعات و ذخیره و 

 بازیابی اطالعات سر و کار دارند.

مورد می توان گفت که اطالع سنجی مقدمه فراگیری است که کتاب سنجی و علم سنجی را در برمی گیرد. چنانچه اطالعات مضبوط 

استفاده قرار گیرند و زمینه ای فراهم شود تا بتوان در مورد چگونگی به کارگیری و نیز کاربران این اطالعات، مطالعاتی به عمل آورد، 

منجر می گردد. چنانچه به رابطه درونی عناصر اطالعاتی و نیز میان کاربران بپردازد، این مقوله را علم  "کتاب سنجی"این بررسی به 

 ی خوانند. سنجی م

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://medsab.research.ac.ir/&ei=mWmMVKHLMdCUuQSzzYKICg&psig=AFQjCNEbiFpEVbrU-QiOj5Tt6cLU5jLWEg&ust=1418574618075962


 

 

 (Impact Factorضریب تاثیر )

های مختلف  در رشتهعلمی  نشریاتبندی  رتبه، یک شاخص کمی است که برای ارزیابی، مقایسه و Impact Factorضریب تأثیر یا 

دهنده فراوانی استنادهایی است که  شود. این شاخص نشان المللی به کار گرفته می ها در سطح بین در سطح ملی یا برای مقایسه مجله

 شود.  در طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ شده در یک نشریه داده می

 ISIآخرین اطالعات 

 ریب تاثیرمجالت ایرانی دارای بیشترین ض

 تاریخ در 2014 به سال مربوط اطالعات اساس بهداشت، بر علمی وزارت انتشارات و اطالعات هماهنگی و توسعه مرکز سنجی علم گروه

 اند، معرفی کرد. در بوده تاثیر ضریب بیشترین دارای که کشور را پزشکی علوم مجالت ،Thomson Reuter ISIجوالی موسسه  30

اطالعات مقایسه ای و تحلیلی  وجود دارند. 796/1تا  177/0تاثیر از  مجله واجد شاخص ضریب 20کشور،  پزشکی علوم مجالت میان

 وجود دارد. http://www.hbi.irاین مجالت در سایت 

 

 مجالت با شاخص تاثیر بیشتراز یک

Impact Factor  Journal  

1.796 Hepatitis Monthly 1 
1.111 DARU 2 
1.108 Archives of Iranian Medicine 3 
1.013 Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology 4 
1.012 Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 5 

 

 1393 تا اواخر پاییزوضعیت تولید علم محققان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 
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