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ػلنسٌجی ) (Scientometricsداًص اًذاصُ گیشی ٍ تحلیل ػلن است کِ تِ سٌجص تَلیذات ػلوی پژٍّطگشاى ،داًطگاُّا ٍ
کطَسّا دس قالة هتغیشّای کوی هیپشداصد .ضاخصّای ػلنسٌجی ضاهل ضاخصّای اسصیاتی کویت ٍ کیفیت تشًٍذاد ػلوی
پژٍّطگشاى است کِ هیتَاًذ هثٌای اسصضیاتی ،ستثِ تٌذی ٍ استقاء اػضای ّیات ػلوی قشاس گیشد .
ساهاًِ ػلنسٌجی اػضای ّیأت ػلوی ) (Iranian Scientometric Information Database - ISIDدس سال  13۳4تا
ّذف استخشاج ٍ ًوایص تشٍص ضاخصّای ػلنسٌجی اػضای ّیات ػلوی داًطگاُّای ػلَم پضضکی ایشاى تَسط هشکض تَسؼِ ٍ
ّواٌّگی اطالػات ٍ اًتطاسات ػلوی هؼاًٍت تحقیقات ٍ في آٍسی ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضکی کطَس طشاحی ،پیادُ
ساصی ٍ اجشا ضذُ است .دس ساهاًِ  ISIDاطالػات ػوَهی اػضای ّیات ػلوی داًطگاُّای ػلَم پضضکی کطَس ضاهل ًام ٍ ًام
خاًَادگی ،داًطگاُ ،داًطکذُ ٍ هشکض تحقیقاتی هحل خذهت ،ستثِ ػلوی ،سضتِ ٍ آخشیي هقطغ تحصیلی تَسط کاسضٌاساى
ػلنسٌجی هؼاًٍتّای تحقیقات ٍ في آٍسی داًطگاُّای ػلَم پضضکی دسج ضذُ است .ضاخصّای ػلنسٌجی اػضای ّیات ػلوی
دس ایي ساهاًِ ضاهل تؼذاد هقاالت هٌتطش ضذُ ،تؼذاد کل استٌادات دسیافت ضذُ ،هیاًگیي استٌاد تِ اصای ّش هقالِ ،ضاخصh-
 ٍ Indexضاخص  G-Indexاست.
کاسضٌاساى ٍاحذ ػلنسٌجی داًطگاُ تاکٌَى اقذام تِ تْیِ ٍ یا تکویل پشٍفایل اػضای ّیات ػلوی داًطگاُ دس پایگاُّای ،ORCID
ً ResearchGate ٍ Google Scholar ،Researcher IDوَدُ اًذ .دس اداهِ تِ هٌظَس تکویل کاسًاهِ ػلوی پژٍّطگشاى دس
ساهاًِ ػلن سٌجی ،ضشٍسی است اػضای هحتشم ّیات ػلوی داًطگاُ اقذام تِ سٍصآهذساصی فؼالیت ٍ آثاس خَد دس پشٍفایلّای هزکَس
ٍ دس صَست لضٍم سٍصآهذساصی سصٍهِ خَد دس ٍتسایت داًطگاُ ًوایٌذ .دس اداهِ اطالػات تکویلی تِ تفکیک اسائِ خَاّذ ضذ:
ّش یک اص اػضای ّیات ػلوی تا ٍسٍد تِ ساهاًِ ػلن سٌجی اػضای ّیات ػلوی تِ آدسس ٍ ،http://isid.research.ac.ir
جستجَی ًام  ،قادس خَاٌّذ تَد کِ تا کلیک تش ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍاسد پشٍفایل خَد دس ساهاًِ ػلن سٌجی ضًَذ.
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اػضای هحتشم ّیات ػلوی دس صَست هطاّذُ ّشگًَِ خطا دس اطالػات هَجَد دس ساهاًِ ،هیتَاًٌذ دسخَاست اصالح اطالػات هَسد ًظش خَد
سا اص طشیق فشم اسسال تاصخَسد ٍ یا گضیٌِ اصالح کِ دس صفحِ اختصاصی ّش فشد قاتل هطاّذُ است ،اسسال ًوایٌذ ٍ یا تا تشقشاسی تواس تا
کاسضٌاساى ػلنسٌجی داًطگاُ ،دسخَاست اصالح اطالػات خَد سا هطشح ٍ پیگیشی ًوایٌذ.

الصم تِ رکش است کِ آهاسػلنسٌجی اػضا ،تِ صَست دٍسُای ّش  20سٍص تشٍصسساًی هیضَد اها دس صَستی کِ پژٍّطگشاى هایل
ّستٌذ ایي تشٍصسساًی سشیؼتش اًجام ضَد (فشضا اگش ضٌاسِ ًَیسٌذُ دس  Scopusاصالح /ادغام ضذُ است ٍ یا تِ پشٍفایل خَد دس
 Google Scholarیا  ResearcherIDهقالِ اضافِ ًوَدُاًذ) هیتَاًٌذ تِ سٍش صیش اقذام فشهایٌذ:


ٍسٍد تِ حساب کاستشی (دس اداهِ هؼشفی خَاّذ ضذ)



اًتخاب گضیٌِ دسخَاست تشٍصسساًی آهاس
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تذیي سٍش پشٍفایل هشتَطِ دس صف تشٍصسساًی قشاس هیگیشد ٍ ٍاتستِ تِ تؼذاد پشٍفایلّای دیگشی کِ دس آى لحظِ دس صف ٍجَد
داضتِ تاضٌذ ،دس اٍلیي فشصت تشٍصسساًی اًجام ٍ آهاس جذیذ دس ساهاًِ هٌؼکس خَاّذ ضذ.
ٍ اها ًحَُ ورود به حساب کاربری
دس ساهاًِ ػلنسٌجی خَد اػضا هیتَاًٌذ ٍاسد حساب کاستشی خَد ضذُ ٍ اطالػات پشٍفایل سا ٍیشایص ًوایٌذ.
تِ هٌظَس ٍسٍد تِ حساب کاستشی ،هی تایست اػضای ّیات ػلوی تا اًتخاب گضیٌِ ٍسٍد دس صفحِ اختصاصی خَد دس ساهاًِ اقذام
ًوایٌذ؛

ٍ یا دس صفحِ اٍل ساهاًِ ػلنسٌجی ،سٍی آیتن "ٍسٍد تِ ساهاًِ" کلیک ٍ سپس گضیٌِ ٍسٍد اػضای ّیات ػلوی اًتخاب ًوایٌذ.
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اگش تشای اٍلیي تاس است کِ ٍاسد ساهاًِ هیضَیذ ،قاػذتا تایذ اتتذا سهضػثَس خَد سا تساصیذ:

ٍسٍد کذ هلی ٍ کذ تصشی

ساهاًِ لیٌک تاصًطاًی (سیست) کلوِ ػثَس سا تِ آدسس ایویلی کِ تشای ضوا دس پشٍفایل رکش ضذُ است اسسال هیکٌذ .سٍی لیٌک
دسیافتی کلیک کشدُ ٍ سهض خَد سا تساصیذّ .وچٌیي ساهاًِ یک پیي تا پیاهک تشای ضوا هیفشستذ (دس صَستی کِ ضواسُ ّوشاُ
ضوا دس پشٍفایلتاى رکش ضذُ تاضذ) کِ تا آى ًیض هیتَاًیذ هستقیوا ٍاسد ضَیذ.
توجه :اگش ساهاًِ اػالم کشد آدسس ایویل ٍ ض واسُ ّوشاّی تشای ضوا رکش ًطذُ است ٍ یا اگش کذهلی ضوا سا ضٌاسایی ًکشد،
ضشٍسی است تِ کاسضٌاس ػلنسٌجی داًطگاُ اطالع دّیذ.
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