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 در شهریورh-indexاعضای هیات علوی دارای افسایش رتبه 

 ٍ ثش اػبع خشٍجی ػبهبًِ ػلن ػٌجی اػضبی ّیبت ػلوی Scopus دس پبیگبُ h-indexاص ًظش استقبء ستجِ 

 h-index ًفش اص اػضبی هحتشم ّیبت ػلوی، داسای استقبء  8، تؼذاد 97ٍصاست ثْذاؿت، دس پبیبى ؿْشیَس هبُ ػبل 

 : اعالػبت ایي افشاد اسائِ ؿذُ اػت1ثَدًذ، کِ دس جذٍل ؿوبسُ 

 

 وریشهر درh-index رتبه شیافسا یدارا یعلن اتیه یاعضا:1 جدول

 H-index دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
 97هرداد 

H-index 
 97شهریور 

 هیساى ارتقاء

 1 1 0 پضؿکی ّبؿویبى ًظاد ًؼشیي  -1

 1 1 0 پضؿکی ؿگشف ًخؼی هحوذسضب  -2

 1 1 0 پضؿکی ؿْشآئیٌی ساهیي  -3

 1 3 2 پضؿکی فتبحی ػجذی صادُ هجتجی  -4

 1 1 0 پضؿکی قضلقبسؿی هحوذسضب  -5

 1 1 0 پشػتبسی حـوتی فش ًشجغ  -6

 1 2 1 ثْذاؿت تجشایی یبػش  -7

 1 1 0 ثْذاؿت خؼشٍساد ساضیِ  -8

 

 

 97وضعیت تولیدات علوی شش هاهه اول سال  نگاهی به

 Scopusهقبلِ اص هحققبى داًـگبُ دس ػِ پبیگبُ 121، دس هجوَع (97ؿؾ هبِّ اٍل ػبل )1397تب پبیبى ؿْشیَس هبُ 

ISI ٍPubMedدس قبلت هقبلِ هٌتـش ؿذُ اػت کِ ٍضؼیت ایي هقبالت دس ًوَداسّبی صیش ًوبیؾ دادُ ؿذُ اػت. 

دس خلَف ًَع ًوبیِ الصم ثِ رکش اػت چٌبًچِ هقبلِ ای دس چٌذ پبیگبُ ًوبیِ ؿذُ ثبؿذ، ثبالتشیي ًوبیِ اص ًظش اػتجبس 

 .دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ (ISI ،PubMed ٍ Scopusثِ تشتیت )
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 تعداد هقاالت براساس نوع نوایه: 1 نوودار 97 هاهه اول سال 6نوع هقاالت هنتشر شده در : 1 نوودار

 تعداد هجالت هنتشر کننده بر اساس چارک هجله: 3 نوودار  هقاالتکنندهوضعیت هجالت هنتشر : 2 نوودار
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ORCID و  :Researcher Idاهویت و ضرورت 

 ORCID 

ثِ هٌظَس اختلبف یک ؿوبسُ ؿٌبػبیی ثِ  ثب تَجِ ثِ پشاکٌذگی اًتـبسات هحققبى دس پبیگبّْبی اعالػبتی ػلوی ٍ

هتفبٍت ٍ دس ًْبیت ثبصیبثی تؼذاد کل هقبالت فشد ثِ كَست یکجب، ایجبد  کلیِ هذاسک یک ًَیؼٌذُ ثب ًَؿتبس ٍ یب اهالی

ثِ ػٌَاى ساُ حل پیـٌْبدی دس ًـش فؼبلیت ّبی ػلوی پظٍّـگش هؼشفی ؿذُ اػت، کِ یکی  پشٍفبیل ؿخلی هجبصی

اختلبكی آى هی  ّوشاُ ثب کذORCIDکبهلتشیي ٍ ؿٌبختِ ؿذُ تشیي آًْب دس ػغح ثیي الوللی پشٍفبیل ؿخلی  اص

 .ثبؿذ

ًَیؼٌذُ ثِ كَست اًحلبسی تؼلق هی  هی ثبؿذ کِ ثِ یک (کبسکتش۱۶) ًَیؼٌذُ، ؿبهل حشٍف ٍ اػذاد ORCIDدکذ

ّذف فشاّن ػبصی ؿٌبػِ هـخق ثشای ّش ًَیؼٌذُ اسائِ  گیشد، ػبصهبى اسکیذ ایي ػشٍیغ سا ثِ كَست سایگبى ثب

ًَیؼٌذگبى هی تَاًٌذ سصٍهِ ػلوی خَد سا ثِ ثجت ثشػبًٌذ ٍ ثِ جبی اسػبل سصٍهِ ثِ  دس ٍاقغ دس ایي ػشٍیغ. ًوَد

 .خَد سا اسػبل کٌٌذORCIDهختلف کبفی اػت کذ  جبّبی

 ORCIDراهنمای ساخت و ویرایش پروفایل در 

Researcher ID 

 یک ػیؼتن ؿٌبػبیی ًَیؼٌذگبى هقبالت هی ثبؿذ کِ دس ػبل

 دس ایي. ٍ ثب ّذف تؼْیل دس ؿٌبػبیی ًَیؼٌذگبى هقبالت اسائِ ؿذThomson Reutersتَػظ 2008

 هی ثبؿذ ٍ اص ایي (کبسکتشی ؿبهل حشف ٍ ػذد9 )ػیؼتن ّش ًَیؼٌذُ داسای یک ؿٌبػِ هٌحلش 

 .كشفب ثشای هقبلِ تخلیق هی یبثذDOIهی ثبؿذ، ثب ایي تفبٍت کِ DOIًظش ؿجیِ کذ 

 :اص قبثلیت ّبی ایي ػشٍیغ هی تَاى هَاسد صیش سا ًبم ثشد

هذیشیت ٍ ثِ اؿتشاک گزاسی اعالػبت ػلوی هحققیي 

ؿٌبػبیی ًَیؼٌذگبى ثش اػبع هیضاى اػتٌبدات 

ُؿٌبػبیی صهیٌِ هَضَػی تخللی ًَیؼٌذ 

هـخق ؿذى هحل جغشافیبیی 

 اًذاصُ گیشیH-INDEXافشاد 

 ّوچٌیي داٍساى ٍ طٍسًبل ّبی هختلف ثَػیلِ ایي ؿٌبػِ هی تَاًٌذ ٍاسد كفحِ ًَیؼٌذُ ؿذُ ٍ سصٍهِ،

 .تجبسة ٍ تَاًوٌذی ّبی اٍ سا هـبّذُ ًوبیٌذ

 اػضبی ّیبت ػلوی ثش اػبع ایي پشٍفبیل دس ًظش گشفتِ ISIثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس ػبهبًِ ػلن ػٌجی تؼذاد هقبالت 

 سا چک ًوبیٌذ (هیـَد

 Researcher IDراهنمای ساخت پروفایل و ویرایش پروفایل 

http://pgu.ac.ir/uploads/orcid.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi7vNnHt7zdAhUHDywKHR4sCkQQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fftp.hbi.ir%2Finfo%2Fscientometrics%2Fhelp%2FResearcherID.pdf&usg=AOvVaw14P05onZME9sW5kKArSOsI
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 وضعیت پروفایل هن در ساهانه علن سنجی اعضای هیات علوی به چه صورت است؟

 ػلن ػٌجی اػضبی ػبهبًِ ٍجِ ثِ آًکِ هجٌبی اعالػبت ػوَهی، آهَصؿی، ػلوی ٍ داًـگبّی ّش ػضَ ّیأت ػلوی،ثب ت

 ٍصاستخبًِ کِ ؿبهل اعالػبت فشدی اص جولِ ًبم، ًبم خبًَادگی، ػکغ، ستجِ ػلوی،(ISID )ّیبت ػلوی ٍصاست ثْذاؿت

 Researcher ID ،Scopusٍ آدسع كفحِ اختلبكی فشد ORCIDکذ اختلبكی CVسؿتِ ٍ هقغغ تحلیلی، 

،Google Scholar ٍ Researchgate ثبؿذ، الصم اػت کِ کلیِ اػضبی ّیأت ػلوی داًـگبُ کِ ثِ ًحَی  هی

 .داسای پشٍفبیْبی ًبم ثشدُ ؿذُ ثبؿٌذداسًذ  ساثغِ اػتخذاهی ثب داًـگبُ

ثِ هٌظَس آگبّی اص تکویل ثَدى اعالػبت خَد دس ػبهبًِ ػلن ػٌجی ٍصاست ثْذاؿت ٍ کبهل ثَدى تؼذاد هقبالت خَد 

 دس ایي ORCID ،Researcher ID ثَدى پشٍفبیل Scopus ،Google scholar ،publicدس پبیگبّْبی 

  ًبم داًـگبُ ٍ یب خَد سا www.isid.research.ac.irػبهبًِ، کبفی اػت کِ دس ػبهبًِ ػلن ػٌجی ثِ آدسع 

 .ثب کلیک ثش سٍی ًبم خَد، کلیِ اعالػبت ؿوب ًوبیؾ دادُ خَاّذ ؿذ. ػشچ کٌیذ

 دس پشٍفبیل ّش ػضَ ّیبت ػلوی ثبیذ اعالػبت صیش ٍجَد داؿتِ ثبؿذ

 اعالػبت ػوَهی ٍ تخللی 

  ِلیٌک ثScopus : چٌبًچِ هقبالت ؿوب کوتش اص تؼذاد ٍاقؼی . ًـبًذٌّذُ تؼذاد هقبالت ؿوب دس اػکَپَع اػت
 داسای چٌذ پشٍفبیل ّؼتیذ ٍجَد داسد کِ هیتَاى ثب اسػبل دسخَاػت ثِ Scopusاػت، احتوبل ایٌکِ ؿوب دس 

 اػکَپَع پشٍفبیلْب سا ادغبم ًوَد

 Google Scholar : ًـبًذٌّذُ تؼذاد هقبالت ؿوب دسGoogle scholarثب تَجِ ثِ ایٌکِ دس ایي .  اػت
 پبیگبُ اهکبى دسج هقبالت تکشاسی ٍجَد داسد حتوب اص یکتب ثَدى دسج ّش هقبلِ هغوئي ؿَیذ

 Researcher ID : ایي پشٍفبیل ًـبًذٌّذُ تؼذاد هقبالت ؿوب دسISIچٌبًچِ دس ػبهبًِ ػلن ػٌجی .  اػت
 Researcher ID ؿوب اص تؼذاد ٍاقؼی کوتش اػت ثِ دلیل ًبقق ثَدى اعالػبت ؿوب دس ISIتؼذاد هقبالت 

 .ثب تکویل کشدى اعالػبت هقبالت خَد ایي هـکل ثشعشف هیگشدد. اػت

 ORCID : ایي پشٍفبیل ًـبًذٌّذُ اعالػبت آهَصؿی، اػتخذاهی ٍ هقبالت ؿوبػت کِ حتوب ثبیذ ثِ كَست
Publicقبثل دػتشع ثشای ّوگبى ثبؿذ ٍ . 

 CV : ِلیٌک سصٍه 

 Research gate  : لیٌک پشٍفبیل ؿوب دسResearch gate 

 تلَیش پشػٌلی 

، کلیِ هحققبى ثبیذ دس ػبهبًِ پشٍفبیل ٍصاستخبًِ عشف اص ًـشیبت ثشای (  ORCID) کذ اًتـبس ؿذى الضاهی ثِ تَجِ ثب

ORCID خَد سا چک ًوبیٌذ ثِ عَسی کِ اعالػبت هشثَط ثِ آهَصؽ، هحل کبس ٍ هقبالت آًْب دسج ؿذُ ٍ ثِ كَست 

publicًوًَِ پشٍفبیلْبی .  ثشای ّوِ قبثل هـبّذُ ثبؿذpublic ٍ private کِ اعالػبت آًْب قبثل هـبّذُ ًیؼت 

 دس صیش اسائِ ؿذُ اػت

http://www.isid.research.ac.ir/
http://www.isid.research.ac.ir/
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 نوونه یک پروفایل تکویل به هوراه اطالعات عووهی و سازهانی: 1 شکل نوونه یک پروفایل تکویل به هوراه اطالعات عووهی و سازهانی: 1 شکل
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 ORCID شده لیتکن و public لیپروفا کی نوونه: 2 شکل
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 ORCID در private ناقص و  لیپروفا کی نوونه: 3 شکل
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 درصدی وزارت بهداشت در تولیدات علوی کشور30سهن 

 دسكذ 10 فقظ کِ حبلی دس خبًِ ٍصاست ایي: گفت پضؿکی آهَصؽ ٍ دسهبى ثْذاؿت، ٍصاست فٌبٍسی ٍ تحقیقبت هؼبٍى

. اػت کشدُ خَد آى اص سا ػلوی تَلیذات اص دسكذ 30 داسد، اختیبس دس سا کـَس ػلوی ّیبت اػضبی اص

 چْبسهیي دس  فٌبٍسی ٍ تحقیقبت هؼبٍى صادُ هلک سضب دکتش فٌبٍسی، ٍ تحقیقبت هؼبًٍت ػوَهی سٍاثظ گضاسؽ ثِ

 کـَس ػلوی سؿذ ثِ اؿبسُ ثب ؿبّشٍد، پضؿکی ػلَم داًـگبُ هیضثبًی ثِ ایشاى ّبی اپیذهیَلَطیؼت اًجوي فللی ًـؼت

 ًخؼت ستجِ ٍ جْبى 16 ستجِ دس ػلوی ّبی هقبلِ تَلیذ ًظش اص 2016 ػبل دس ایشاى: ؿذ یبدآٍس تحویلی جٌگ اص پغ

. اػت داؿتِ اػالهی کـَسّبی ثیي دس سا ػلن تَلیذ ثیـتشیيISI ؿبخق دس 2017 ػبل دس ٍ گشفتِ جبی هٌغقِ

 افضایؾ ایشاى ػلوی ّبی هقبلِ ثِ اػتٌبد هیضاى ثلکِ ًجَدُ ّب هقبلِ تؼذاد ًظش اص تٌْب ػلوی سؿذ ایٌکِ ثش تأکیذ ثب ٍی

 فٌبٍسی ٍ ػلن كشف سا خَد هلی ًبخبلق تَلیذ اص دسكذ دّن ػِ فقظ هب کِ دادُ سخ حبلی دس هْن ایي: افضٍد یبفتِ،

. این کشدُ

 تؼذاد: گفت ٍ داًؼت پضؿکی صهیٌِ دس ایشاى ػلوی سؿذ قَت ًقغِ سا هتخلق اًؼبًی ًیشٍی ، ثْذاؿت ٍصیش هؼبٍى

. کٌٌذ هی فؼبلیت ایشاى دس ًیض اپیذهیَلَطیؼت 250 اص ثیؾ ٍ ثَدُ تشکیِ پظٍّـگشاى ثشاثش ػِ حذٍد ایشاًی پظٍّـگشاى

 ثبیذ کِ آًچٌبى الوللی ثیي ّبی ّوکبسی ّب، تحشین هبًٌذ هـکالت اص ثؼیبسی دلیل ثِ ایٌکِ ثیبى ثب صادُ هلک دکتش

 ٍ کشدُ حوبیت ثٌیبى داًؾ ؿشکت 100 ٍ یکْضاس اص ػالهت ثخؾ دس گزؿتِ ّبی ػبل دس: کشد تلشیح ًکشدُ، سؿذ

. کشدین تَلیذ سا کـَس ًیبص هَسد داسٍی 340

 ػلَم تحقیقبت هلی هَػؼِ هٌظَس ایي ثِ: داؿت اثشاص کـَس، دس تحقیقبتی قَی ّبی صیشػبخت ًجَد اؿبسُ ثب ٍی

 .اػت گشفتِ كَست حوبیت ػلوی عشح 200 اص ًیض ٍ ؿذُ اًذاصی ساُ ایشاى پضؿکی


