
 

 

  "پرسشهاي متداول در علم سنجی"

 

رمز  اینکرده و  افتیرا در ستمیورود به س يشناسه کاربر یدانشگاه هستم ول یعلم اتیمن عضو ه-1

شوم؟ یوارد سامانه علم سنج توانمیام، چگونه مآن را فراموش کرده  

 اتیو شماره تلفن همراه شما به عنوان عضو ه یدانشگاه لیمیآدرس ا ،یکه نام، کد مل یصورتدر 

که کلمه عبور خود را فراموش کرده  یدر صورت یثبت شده باشد، حتعلم سنجی در سامانه  یعلم

 نهیزگبر  کیمنظور الزم است پس از کل نیا ي. برادیوارد شو یبه سامانه علم سنج دیتوان یم زین دیباش

ده ش. پس از آن در پنجره باز دییکلمه عبور استفاده نما یفراموش نهیاز گز ،یعلم اتیه يورود اعضا

ال شما ارس يورود به سامانه را مجددا برا نکیکه ل دییخود، از سامانه درخواست نما یبا درج کد مل

و شماره  یشگاهدان کیمربوطه به آدرس پست الکترون نکیکند. در صورت صحت اطالعات وارده، ل

 دیانتو یم یارسال لیمیدرج شده در ا نکیبر ل کی. با کلشودیدرج شده شما در سامانه ارسال م لیموبا

و  یلکد م يبود با نام کاربر دی. پس از آن قادر خواهدیینما فیتعر يدیخود کلمه عبور جد يمجددا برا

.   دیشو یسامانه علم سنج درخود  یشخص طیوارد مح دیاکرده فیخود تعر يکه برا يرمز عبور  

 

 Scopus  وهشگر داراي مقاله / مقاالت نمایه شده در بانک اطالعاتی ژنیستم ولی پ علمی  من هیات -2

                                                                                                                             اضافه کنم؟ ینام خود را در سامانه علم سنج توانمیهستم. چگونه م

 ،یشیآزما-یرسم ،یقطع-یرسم یعلم اتیه يسامانه مربوط به اعضا نیدر حال حاضر، پوشش ا

 یعلم اتیرهیو شامل پژوهشگران غ باشدیو بازنشسته م نظام متعهد خدمت و مشمول خدمت ،یمانیپ

  .شودینم

  

  

  

  



 

 

  است؟ یقرار گرفتن افراد در سامانه، برچه اساس بیترت-3

 یدر بانک اطالعات شانیا H-Indexبراساس شاخص  فرضشیافراد در سامانه، به صورت پ دمانیچ

Scopus دیتوانیسر ستون ها، م يرنگ باال یآب يهافلش يبر رو کیبا کل لیاست. در صورت تما 

 يازا هب ستنادو ا ستناداتمقاالت، ا ،یقرار گرفتن افراد در سامانه را براساس نام و نام خانوادگ بیترت

 .دیده رییمقاله تغ

  

  

 یعلم اتیه ياعضا یسنجاست که سامانه علم ياز عدد شتریب Scopusمقاالت من در واقعی تعداد -4

  ست؟ی. مشکل چدهدینشان م

نام و  مختلفی از  ينوشتارها ایو  Affiliation با، Scopus یامکان دارد مقاالت شما در بانک اطالعات

 Profile کی، در Scopusممکن است مقاالت شما در  گریقرار گرفته باشند. به عبارت دنام خانوادگی 

شما را از  یسنجعلم العاتسامانه به طور خودکار، اط نیدرج نشده باشد. از آنجا که ا کتایواحد و 

 ریمقاالت قرارگرفته شما در سا کند،یم يگردآور دهد،یمقاالت شما را پوشش م نیشتریکه ب یلیپروفا

. شودیمحاسبه نم پایگاهدر  نام خانوادگی تاننام و  ياَشکال نوشتارسایر   ایو ها  Affiliation يهاگروه

ادغام و  گریکدیبا  Scopus یتمتعدد خود را در بانک اطالعا يهاProfileمنظور الزم است،  نیبد

  .دیی) نماMerge( کپارچهی

  

  



 

 

  خود را ارسال دارم؟ یآمار علم سنج یتوانم درخواست بروزرسان یچگونه م -5

چون سامانه خود به صورت منظم و چند روز  ستین یدرخواست نیبه ارسال چن ازین یدر حالت معمول

شما بروز شود وارد حساب  یآمار علم سنج دیهست لیکند. در هر صورت اگر ما یبار آمار را بروز م کی

  .دیکن کیکل "آمار یدرخواست بروزرسان" نهیگز يخود شده و بر رو يکاربر

  

  ؟نمخود حذف ک Google Scholarلیبط را از پروفاتمقاالت نامر میتوان یچگونه م -6

م شود که الز یگوگل اسکالر شما وارد م لیبه پروفا یتشابه اسم لیبه دل گرانیاوقات مقاالت د یگاه

شده و  gmailبدین منظور ابتدا وارد حساب کاربري خود در  حذف نمایید. به صورت دستیآن ها را 

  خود مراحل زیر را طی نمایید: google scholarسپس در پروفایل 

.دیابتدا عنوان مقاالت اضافه را انتخاب کن .1 

، کلیک بر روي آنشود. سپس با  یشما فعال م يبرا Delete نهی. بعد از انتخاب مقاالت نامرتبط، گز2

  .دییحذف نمامی توانیدمقاالت اضافه را 

  



 

 

  

  

 يریخود جلوگ Google Scholarلیبه پروفا گریاز ورود مقاالت پژوهشگران د توانمیچگونه م -7

  ؟مکن

است  يشود که ضرور یگوگل اسکالر شما وارد م لیپژوهشگران به پروفا سایر اوقات مقاالت یگاه

  گوگل  لیصورت پروفا نی. بددیده رییخود را تغ لیپروفا ماتیموضوع، تنظ نیاز ا يریجلوگ يبرا

شده و در  لیمیشما ا يبرا دیو ابتدا مقاالت جد شودینم یاسکالر شما به صورت خودکار به روزرسان

 يابتدا وارد حساب کاربر ،لیپروفا ماتیتنظ رییتغ ي. براردیگ یشما قرار م لیدر پروفا دیصورت تائ

شوید و مراحل زیر را طی کنید:                                                                             خود در  Gmail 

را  "Configure article updates" نهیگز ،باز شده ي) از منو"+"مقاله (در قسمت افزودن  -1

  .دیانتخاب کن

 Don’t automatically update my profile. Send me email" نهیگز ،دیجد يدر صفحه -2

to review and confirm update”" دییرا انتخاب نما.  

  

  

  



 

 

علم  مقاالت و استنادات من در سامانه يهامحاسبه شاخص يمبنا SCOPUS, یچرا بانک اطالعات -8

 ای)ISI web of science (اطالعاتی يهاسامانه از اطالعات بانک نیقرار گرفته است؟ چرا اسنجی 

PubMed کند؟یاستفاده نم  

بر استناد  یکه مبتن یسنجعلم يهاشاخص آن دسته از ،یعلم أتیه ياعضا یسنجدر سامانه علم

)Citationی. از آنجا که بانک اطالعاتشودی) هستند محاسبه و ارائه م PubMedی، بانک اطالعات 

قرار  هسامان نیاستخراج ا يمبنا تواندیو امکان محاسبه و ارائه استناد را ندارد، نم ستین ياستناد

سامانه،  نیدر ا web of science(ISI  ( با سهیدر مقا Scopus ی. علت انتخاب بانک اطالعاتردیگ

 رانیکشور ا ،یعلوم پزشک یدر گستره موضوع Scopus یتر مجالت در بانک اطالعاتپوشش گسترده

  .ردیگیدر برم)ISI web of science  (با سهیرا در مقا يشتریاست که مجالت و مقاالت ب یو زبان فارس

  

  رم؟یتماس بگ یستی. با کجا باستیمن در سامانه ن نام خانوادگی نام و  -9

کارشناس  علم سنجی، هر دانشگاه در سامانه هیات علمی  ياطالعات اعضا هیاول لیمسئول تکم

تماس  يدانشگاه مستقر است. برا يآورو فن قاتیدانشگاه مربوطه است که در معاونت تحق یسنجعلم

سمت راست  هیالیمنتهو  یفرم ارسال بازخورد قرار گرفته در قسمت تحتان نکیاز ل دیتوانیم شانیبا ا

دانشگاه خود که  یسنجبا کارشناس علم ای دیاستفاده کن http://isid.research.ac.irسامانه در 

درباره "منوي ، http://sci.lums.ac.irبه آدرس  یسنجعلماداره  تیدر وب سا شانیفهرست ا

  .دیریتماس بگ وجود دارد،  "یسنجکارشناسان گروه علم" ،"یسنجعلم

  

  

  

  

  



 

 

اصالح آن چه  يمن در سامانه به اشتباه درج شده است. برا یلیمقطع/رشته تحص/یمرتبه علم -10

  انجام دهم؟ دیبا یاقدام

باال  قسمت  تا پنجره مشخصات شما باز شود. در دیکن کیکل در سامانه علم سنجی نام خود يبر رو

صفحه ابتدا مشخصات  نی. در ادیکن کیرنگ درخواست اصالحات کل یدکمه آب بر روي سمت چپ،

اشتباه  ای. موارد نقص و دیدرخواست خود را مطرح کن ام،یخود را درج کرده و سپس در قسمت متن پ

 ی. پس از بررسدینمائ کیلک دکمه ارسالبر روي و نوشته  متقس نیآن را در ا حیشکل صح زیو ن

شما در سامانه  اطالعات، يروز کار سه ظرف مدت حداکثر  د،ییدرخواست شما و در صورت تا

  .گرددیاصالح م یسنجعلم

  

 آدرس  /Google Scholarصفحه  نکیدانشگاه/ ل تیخود در سا CVصفحه  نکیل توانمیچگونه م -11

Researcher ID .... سامانه اضافه کنم؟ نیخود را به او  

نام خود  يسپس بر رو. دیکن یابیکار الزم است ابتدا نام خود را در سامانه جستجو و باز نیانجام ا يبرا

دکمه بر روي سمت چپ پنجره باز شده،  ییتا پنجره مشخصات شما باز شود. در گوشه باال دیکن کیکل

سپس  وصفحه ابتدا مشخصات خود را درج کرده  نی. در ادیکن کیرنگ درخواست اصالحات کل یآب

 نکیل ایدانشگاه  تیخود در سا CV. آدرس صفحه دیدرخواست خود را مطرح کن ام،یدر قسمت متن پ

 کیدکمه ارسال کل بر روي نموده و یرا کپ Researcher IDآدرس  ایخود  Google Scholarصفحه 

نک یدانشگاه/ ل تیدر سا CVصفحه  نکیل د،ییدرخواست شما و در صورت تا ی. پس از بررسدینمائ

 تان لیوفاروز در پر سهمدت حداکثر  یشما ط Researcher IDآدرس  /Google Scholarصفحه 

  اضافه خواهد شد.

  

  سامانه وجود دارد؟ نیدر ا زیبازنشسته ن یعلم أتیه ياطالعات اعضا ایآ -12

به  1394از سال  یعنیسامانه  نیا ياندازکه پس از راه یعلم أتیه يبله، اطالعات آن دسته از اعضا

  سامانه وجود دارد. نینائل شده باشند در ا یبعد به افتخار بازنشستگ

  



 

 

چنین امري  ایآ. مشاهده کنم یسنجرا در سامانه علمهمکارانم  یسنجعلم يهاشاخص لمیمن ما -13

  است؟ ریامکان پذ

ها و موسسات تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان افراد مورد نظر شما در دانشگاه ایکه فرد  یدر صورت

 یابیجستجو و باز ياست. شما برا ریامکان پذ یبه راحت امر نیکشور شاغل باشند، ا یو آموزش پزشک

اعضاي هیات  یسنجسامانه علم وارد  دیتوانیافراد مورد نظر خود م ایفرد 

 کیبا انتخاب هر  ایدرج نام فرد و انتخاب نام دانشگاه . با دی، استفاده کن.isid.research.ac.ir)علمی(

 ایاطالعات فرد  دیتوانیم یلیرشته و مقطع تحص ،یمرتبه علم ،یقاتیدانشگاه، مرکز تحق يهانهیاز گز

  .دییافراد مورد نظر خود را مشاهده نما

  تهیه کننده : مریم پیوستگر                                                                                 

  مسئول علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی لرستان                                                                              

  


