معرفی علم سنجی
هیببضذ .ایي رّش در رّسیَ (ضْرّی سببق)
ػلن سٌجی یکی از رایج تریي رّضِبی ارزیببی فؼبلیت ُبی ػلوی 
بیيالوللی استفبدٍ ضذ.
پذیذ آهذ ّ در کطْرُبی ارّپبی ضرقی بْیژٍ هجبرستبى برای اًذازٍ گیری ػلْم در سطْح هلی ّ 
هیببضذ.
اسبش کبر ػلن سٌجی بر بررسی چِبر هتغیر اسبسی ضبهل هْلفبى ،اًتطبرات ػلوی ،هراجغ ّ ارجبػبت 
ػلنسٌجی گسترٍ ای از داًص است کَ بَ بررسی ّیژگی ُبی اطالػبت ػلوی پرداختَ ّ بر هبٌبی دادٍ ُبی هؼتبر بیي

هیدُذ.
سبزهبىُب ّ افراد را هْرد هطبلؼَ ،ارزیببی ّ هقبیسَ قرار 

الوللی ،تْلیذات ػلوی کطْرُب،
ػلنسٌجی درػول بیطتر بب استفبدٍ از رّضِبی
ػلنسٌجی ( )Scientometricsسٌجص ّ تحلیل ػلن است .

هیضْد ّ هبتٌی بر تحلیل استٌبدی است .ػلن سٌجی ،في تجسیَ ّ تحلیل آهبری ّ کوی هتْى ػلوی
کتبةسٌجی اًجبم 

است .یکی از هِوتریي اُذاف ایي ػلن ،بٌب ًِبدى ًظبهِبیی از ضبخصُبی تْصیف کٌٌذٍ پژُّص در اجتوبػبت هختلف
ػلوی است .اًتطبر هذاّم ّ هٌظن چٌیي ضبخص ُبیی هیتْاًذ ػٌصری هفیذ ّ کبرآهذ برای هذیریت تحقیق ّ
سیبستگساری درػلْم ببضذ .اسبش ػلن سٌجی بر تجسیَ ّ تحلیل پبراهترُبی اطالػبتی استْار است کَ ایي پبراهترُب
ػلوی ،پرّاًَ ُبی ثبت اختراع ،هجالت ّ بطْر کلی اطالػبت ػلوی هٌتطر ضذٍ هیببضٌذ .برای ًیل بَ اُذاف

هقبالت
ػلن سٌجی ،ببیستی از ًوبیَ ًبهَُبی پْیب استفبدٍ ضْد تب بتْاى رًّذ پیطرفت ًظبهِبی ػلوی را هطخص سبخت.
ارزضیببی کوی فؼبلیتِبی ػلوی کَ از ػْاهل هِن تْسؼَ ّ پیطرفت هحسْة هیضْد هیتْاًذ کوک بسرگی برای
هسئْالى ّ برًبهَ ریساى ببضذ تب بتْاًٌذ بیطتریي بِرٍ ّری را از هٌببغ هبلی ّ اًسبًی ببرًذ ّ دربِبْد سبختبر
اقتصبدی – اجتوبػی کطْر هْثر ببضٌذ .ػلن سٌجی ًَ یک ّسیلَ تطخیص هطلق است ّ ًَ یک اکسیر جبدّیی بلکَ
یکی از بِتریي ّسبیلی است کَ هیتْاًذ بَ رّضي ضذى قضبیبی ػلوی ّ ارائَ راٍ حل برای اًْاع هطکالت در زهیٌَ
فؼبلیتِبی تحقیقبتی کوک کٌذ .بطْر کلی ػلن سٌجی:
 -1ضبخصی استبرای ارزیببی جبیگبٍ تحقیقبت در داًطگبٍ.
تحقیقبت در داًطگبٍ.

 -2ضبخصی استبرای ارزیببی کیفیّت
بِرٍّری ػلوی داًطگبٍ.

 -3ضبخصی استبرای ارزیببی
داًطگبٍ در دستیببی بَ اُذاف آهْزضی – پژُّطی خْد.

 -4ضبخصی استبرای ارزیببی هیساى هْفّقیّت
حْزٍُبی هْضْػی هختلف .

 -5ضبخصی استبرای ضٌبسبیی ّضؼیّت پیطرفت ػلوی داًطگبٍ در
 -6ضبخصی استبرای ضٌبسبیی هؤثّرتریي ػضْ ُیبت ػلوی ّ پژُّطگر در داًطگبٍ در حْزٍ ُبی هْضْػی هختلف.

