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جو در آنوو راهکارهاي جست بندي سایمگونظام رتبه

1فاطمه عبداللهی

چکیده
به منظور استفاده وجو در آن سایمگو و راهکارهاي جست بندي معرفی نظام رتبههدف از این پژوهش 

یکـی از  مؤسسه سایمگو که کند. از خدمات و محصوالت مختلفی است که مؤسسه سایمگو فراهم می
 2008سنجی در جهان است توسط پروفسور اسپانیایی، فلیکس دمویا انگـون در سـال   علم هايهمؤسس

تأسیس شد و از طریق ایجاد دسترسی رایگان به بخشـی از اطالعـات    2آفیک اسپینمیالدي به عنوان 
جزیـه و تحلیـل   یک پایگاه اطالعاتی معتبر یعنی نمایه استنادي اسـکوپوس از شـرکت الزویـر و نیـز ت    

را فراهم کـرده   هاییه، کشورها و مؤسسهاهبندي مجلهایی معین امکان رتبهاطالعات براساس شاخص
       است که در این پایگاه موجودند. 

همچنین این مؤسسه خدماتی از جمله مشاوره، تهیه گزارش، استفاده از ابزارهاي وایز (مصورسـازي     
-هـا، تصـمیم  هاي جهانی) به منظور کمک به درك واقعیـت و گزارشعلم، نمودارهاي حبابی موضوع 

 دهد.ها ارائه میها در مورد عملکرد پژوهشی سازمانگذاريمدي سیاستآهاي آگاهانه و کارگیري

، هـا هبندي مؤسسـ بندي کشورها، رتبه، رتبههاهبندي مجلبندي، رتبهسایمگو، رتبه :ناگکلیدواژ
               م.عل مصورسازي

 f.abdollahi96@ut.ac.ir ؛، دانشگاه تهرانسنجی علمارشد . دانشجوي کارشناسی1

2. Spin-Off



۶۶ 

نگري کاربرد وسـیعی  گیري، سیاستگذاري و آیندهسنجی به منظور تصمیمامروزه ابزارهاي علم
و  هـا هانـد. برخـی مؤسسـ   المللـی پیـدا کـرده   ، در سطوح ملی و بـین هاهها و مؤسسدر سازمان

در که از جایگاه خود بـه لحـاظ علمـی و پژوهشـی در میـان رقبـا        هستند ها در پی آنسازمان
داخل و خارج از کشور آگاهی یابند تا از این طریق بتوانند نقاط قوت و ضعف خود را کشف 

منظـور   بـه ایـن   سنجی کـه  کنند و آنها را بهبود بخشند. یکی از این ابزارهاي کاربردي در علم
هـاي زمـانی مختلـفدوره گیرد پایگاه سایمگو است. از آنجـایی کـه در  مورد استفاده قرار می

، و با توجه به تنـوع نیازهـاي کـاربران    گیردوزه علوم و فناوري صورت میدر ح هاییتپیشرف
هـا و نیازهـا بـه طـور مـداوم تغییراتـی را در       همگام با ایـن پیشـرفت   نیز هاي اطالعاتیپایگاه

کنند. ایجاد می شانرسانی بهتر به کاربرانخدمات برايهاي خود ها و سیستماطالعات، شاخص
شود به منظور آشنایی بیشـتر  نیست بنابراین تالش می اگو نیز از این تغییرات مستثنپایگاه سایم

آخرین تغییـرات   جو در آن براساسوراهکارهاي جست ، خدمات ومخاطبان با پایگاه سایمگو
 ، راهنمایی تقریباً جامع از آن ارائه شود.ایجاد شده در این پایگاه

 1آزمایشگاه سایمگو
پـذیري  شرکتی فناورمحور است که به منظور بهبود دیـد علمـی و مشـاهده   آزمایشگاه سایمگو 

دهـد. ایـن آزمایشـگاه کـه داراي     اي را ارائـه مـی  هـاي نوآورانـه  حلها، راهها و شرکتسازمان
تحلیل تولیدات علمی در سطح جهان است در سـال  تجزیه و  برايمد و رایگان آپایگاهی روز

ف (شرکت زایشی) توسـط پروفسـور اسـپانیایی، فلـیکس     میالدي به عنوان یک اسپین آ 2008
-سـنجی، کتـاب  هاي علمدر اسپانیا و متخصص در زمینه 3(استاد دانشگاه گرانادا 2دمویا انگون

به اکنون  اواست اما  سنجی، ارتباط علمی و مصورسازي اطالعات) تأسیس شدهسنجی، اطالع
هاي ملی علوم و فناوري  می براي سازمانعنوان مشاور سایمگو و مسائل مربوط به سیاست عل

 22سـایت آزمایشـگاه سـایمگو،     کند (وب هاي پژوهشی در سراسر جهان فعالیت می و مؤسسه
، 4اسـپانیا  پـژوهش عـالی  شـوراي  شـامل  گـروه پژوهشـی   یک ، . سایمگو)1397فروردین ماه 

1. Scimagolab
2. Félix de Moya Anegón
3.University of Granada
4. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

مقدمه 
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 ه آلکاال د هنارِس استو دانشگا 1کارلوس تري اکسترِمادوراي مادریددانشگاه  دانشگاه گرانادا،
پـردازد   که با استفاده از فنون مصورسازي به تجزیه و تحلیل، بازنمایی و بازیابی اطالعـات مـی  

، المللـی  بـا ناشـران بـین   این مؤسسـه  ). 1397فروردین ماه  22سایت آزمایشگاه سایمگو،  (وب
کند. نتیجـه همکـاري   ها و کارگزاران دولتی همکاري میکنندگان اطالعات علمی، دانشگاهتهیه

و  هـا ه، مؤسسـ هـا هبنـدي مجلـ  هـاي رتبـه  این گروه تحقیقاتی بـا مؤسسـه الزویـر ارائـه نظـام     
. آزمایشـگاه سـایمگو از   )1397فروردین مـاه   22سایت آزمایشگاه سایمگو،  (وب کشورهاست

                  ).1شکل (قابل دسترس است  http://www.scimagolab.comطریق نشانی اینترنتی 

 
 

  سایت آزمایشگاه سایمگوصفحه اصلی وب :1شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت آزمایشگاه سایمگو،  (وب        

 
                 ند از: ادهد عبارتخدماتی که مؤسسه سایمگو ارائه می

مدي آو کار پژوهشیملکرد اطالعات جامع و معتبري را در مورد عهایی که  2گزارش .1
     ؛دهدها ارائه میسسهؤهاي پژوهشی مها و برنامهسیاست

اسـت  و ارتباطـات   اتبهبود استراتژي انتشـار  و راهبردي به منظوربه موقع  3مشاوره .2
پـذیري و اعتبـار   هـاي آگاهانـه موجـب بهبـود مشـاهده     گیري کمک به تصمیمکه با 

                             شود؛ها میسازمان
سـهولت در درك  است که موجـب  حلی براي تمرکز بر تجربه کاربر راه که 1وایزدیتا .3

سـایت آزمایشـگاه    (وب شـود  هـا و ارقـام از طریـق ابزارهـاي تجسـمی مـی       واقعیت
                       . )1397فروردین ماه  22سایمگو، 

                                                                 
1. Extremadura, Carlos III (Madrid) 
2. Reporting 
3. Advising 
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ان است اطالعات خود را از یک سنجی در جهعلم هايهمؤسسه سایمگو که یکی از مؤسس    

-پایگاه اطالعاتی معتبر یعنی نمایه استنادي اسکوپوس از انتشارات شرکت الزویر دریافت مـی 

کند و از این طریق امکان دسترسی رایگان به بخشی از اطالعات پایگـاه اسـکوپوس را فـراهم    
 ند از: ارت) عبا2شکل ( دهدمی ارائه سایمگو آزمایشگاه که. سه محصولی نمایدمی

         ؛و کشورها هاهبندي مجلرتبه .1
 ها؛هسسمؤ بنديرتبه .2
 .مصورسازي علم .3

 
 
 

 

 

 

 محصوالت سایمگو :2شکل 

 

 و کشورهاي سایمگو هاهبندي مجلنظام رتبه
صـفحه   -هاي علمی و براساس الگـوریتم رتبـه   شاخص از پورتالی عمومی است که با استفاده 

-هبندي مجلـ ). رتبه2: 1392پردازد (مهراد و بینش،  و کشورها می هاهبندي مجلرتبه به ،2گوگل
اي بـراي  گیـرد کـه سـنجه    صورت مـی » 3اس جی آر«علمی در این نظام بر پایه شاخص  هاي

در پایگـاه  » ضـریب تـأثیر  «ها است. این شاخص همانند شـاخص  بررسی کیفیت و تأثیر نشریه
بندي خود عـالوه  ). سایمگو در نظام رتبه9: 1395است (رسولی، » 4ها گزارش استنادي نشریه«

گردآوري  1کند که در جدول هاي دیگري نیز استفاده می، از شاخص»اس جی آر« بر شاخص

                                                                                                                                                      
1. DataViz 
2. Google PageRank 
3. SJR 
4. JCR  
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هـایی متشـکل از    داراي پروفایـل  بندي در این نظام رتبه و کشورها هاه، مؤسسهاهاند. مجلشده
دوره  هـاي سـایمگو طـی   س شـاخص که عملکرد آنها را براساهستند اطالعات و نمودارهایی 
، بـراي  2017تـا   1999 هـا  سـال  هـا هاین دوره زمانی براي مجلـ ، دهدزمانی مشخص نشان می

      .شـود را شامل می 2019تا  2009 هاي سال هاهو براي مؤسس 2017تا  1996 هاي سالکشورها 
مایه اسـتنادي  بندي مجالت و کشورهاي سایمگو به لحاظ پوشش موضوعی همانند ن نظام رتبه

زیرشاخه موضـوعی تشـکیل شـده     313) و 2حوزه موضوعی اصلی (جدول  27اسکوپوس از 
از طریـــق نشـــانی اینترنتـــی ) و 1397فـــروردین مـــاه  22ســـایت ســـایمگو،  اســـت (وب

https://www.scimagojr.com  .قابل دسترس است                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجالت و کشورهاي سایمگو  بنديبههاي نظام رتشاخص :1جدول 

    ) 1397 ماه نیفرورد 22 مگو،یسا تسای وب(           
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 توضیحات هاشاخص

 1اس جی آر 1
 در شده منتشر مدارك دهنده میانگین تعداد استناد وزنی در سال منتخب به نشان

 .است گذشته سال سه طی نظر مورد مجله

 2اچ ایندکس 2
استناد دریافت  hمجله حداقل  هاهتعداد از مقال hد که ده نشان می شاخص هرش

وري علمی مجله و تأثیر علمی آن را مشخص  اند. این شاخص همچنین بهره کرده
                                     ت.اس کرده

 3تعداد کل مدارك 3
ارك تمامی انواع مد :استکلیه بروندادهاي بازیابی شده طی دوره زمانی مورد نظر 

               .شود می شامل را استناد غیرقابل مدارك و استناد قابل

4 
  تعداد کل مدارك
 (دوره سه ساله)

 

براي : گذشته (با حذف مدارك سال منتخب) کلیه مدارك منتشر شده در سه سال
هاي شود کلیه مدارك منتشر شده در سال انتخاب می 2017مثال هنگامی که سال 

 و استناد قابل تمامی انواع مدارك همچنین شوند.  بازیابی می 2014و  2015، 2016
                                               د.شو می شامل را استناد غیرقابل مدارك

5 
  4مدارك قابل استناد 

 (دوره سه ساله)
ه ها) ککنفرانس هايلهتخصصی، نقدها، مقا هايهتعداد مدارك قابل استنادي (مقال

 .توسط یک مجله در سه سال گذشته منتشر شده باشد

 نسبت مدارك غیرقابل استناد در دوره زمانی منتخب 5مدارك غیرقابل استناد 6

7 
 6تعداد کل استنادها
 (دوره سه ساله)

سال منتخب توسط مدارك منتشر شده طی سه  تعداد استنادهاي دریافت شده در
 سال گذشته در یک مجله

8 
تناد به هر مدركمیانگین اس 7  

 (دوره دو ساله)

 :در یک دوره دو ساله میانگین استناد به هر مدرك
یعنی تعداد استنادهاي دریافت شده توسط مجله در سال جاري به مدارك منتشر  

 شده در دو سال گذشته

9 
 میانگین استناد به هر مدرك

 (دوره سه ساله)

  :هدر یک دوره سه سالمیانگین استناد به هر مدرك 
یعنی تعداد استنادهاي دریافت شده توسط مجله در سال جاري به مدارك منتشر 

 شده در سه سال گذشته

10 
 میانگین استناد به هر مدرك 

 (دوره چهار ساله)

یعنی تعداد استنادهاي دریافت  :میانگین استناد به هر مدرك در یک دوره چهار ساله
 ر شده در چهار سال گذشتهشده توسط مجله در سال جاري به مدارك منتش

                                                                 
1. SJR 
2. H- Index 
3. Total Documents 
4. Citable Documents 
5. Non-citable Docs. 
6. Total Cites 
7. Cites per Document  
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 طی سه سال گذشتهدر مجله به مدارك خود  هايتعداد استناد 1خود استنادي 11

 2استناد 12
براي مثال  :دریافتی توسط مدارك منتشر شده در بازه زمانی منتخب هايتعداد استناد

، 2015، 2014هاي  دریافت شده در سال هايتمامی استناد 2014با انتخاب سال 
                             شود. و ... محاسبه می 2016

13 
 میانگین 

 خود استنادي 
 3به هر مدرك

ها) به مدارك منتشر شده در بازه میانگین استنادهاي داخلی کشور (در تمامی زمان
میانگین تمامی استنادهاي داخلی  2014براي مثال با انتخاب سال : زمان منتخب

سال  طیو ... به مدارك منتشر شده  2016، 2015، 2014هاي  دریافت شده در سال
                         .    شود محاسبه می 2014

 .بار به آنها استناد شده است یک کمدستیعنی مدارکی که طی سه سال گذشته   4مدارك استناد شده 14

 .اد نشده استیعنی مدارکی که طی سه سال گذشته به آنها استن  5مدارك استناد نشده 15
 شناختی در مجله طی دوره زمانی انتخاب شدهکتاب هايتمامی ارجاع  6کل ارجاعات 16
 به هر مدرك در سال منتخب هامیانگین تعداد ارجاع 7میانگین ارجاع به هر مدرك 17

   اند. تولید شده             کشور سهم نسبی مدارکی که با همکاري پژوهشگرانی از بیش از یک      8المللی هاي بین سهم همکاري 18

         اي سهم نسبی کشور در تولید بروندادهاي منطقه   9اي سهم بروندادهاي منطقه 19
 سهم نسبی کشور در تولید بروندادهاي جهانی 10سهم بروندادهاي جهانی 20

 

  و کشورهاي سایمگو هاهبندي مجلهاي موضوعی اصلی در نظام رتبه حوزه :2جدول 

                         )1397 ماه نیفرورد 22 مگو،یسا تسای وب(                 
All subject areas 

subject  subject  subject  
Medicine 19 Earth and Planetary 

Sciences 10 Agricultural and 
biological sciences 1 

Multidisciplinary 20 
Economics, 

Econometrics and 
Finance 

11 Art and Humanities 2 

Neuroscience 21 Energy 12 Biochemistry, 3 
                                                                 
1. Self Cites 
2. Citations 
3. Self Citations per Document 
4. Cited Documents 
5. Uncited Documents 
6. Total References 
7. References per Document 
8. International Collaboration  %  
9. % Of the region output 
10. % Of the world output  
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Genetics and 
Molecular Biology 

Nursing 22 Engineering 13 
Business, 

Management and 
Accounting 

4 

Pharmacology, 
Toxicology and 
Pharmaceutics 

23 Environmental 
Science 14 Chemical 

Engineering 5 

Physics and 
Astronomy 24 Health Professions 15 Chemistry 6 

Psychology 25 Immunology and 
Microbiology 16 Computer Science 7 

Social Science 26 Materials Science 17 Decision Sciences 8 

Veterinary 27 Mathematics 18 Dentistry 9 

 
و  هـا هقابل مشاهده است امکان مقایسه و یا تجزیه و تحلیـل مجلـ    3شکل همانطور که در    

بنـدي  بندي) به صورت جداگانه وجود دارد. از طریق صفحه اصـلی نظـام رتبـه   کشورها (رتبه
فراهم شده  هاهبندي مؤسسو نیز نظام رتبه 1یزورها امکان دسترسی به ابزارهاي وو کش هاهمجل

 گیرند.دامه به تفکیک مورد بررسی قرار میاست که در ا
 

 
  و کشورهاي سایمگو هاهبندي مجلصفحه اصلی نظام رتبه: 3شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب
 

                                                                 
1.Viz Tools 
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ـ  »ان اس اس آي«اساس عنوان، شـماره   را بر هاهتوان مجلمچنین در این صفحه، میه    ام و ن
 4شـکل  مطـابق  webology  اي بـا عنـوان  جو قرار داد. به عنوان مثال مجلـه وناشر مورد جست

جو قرار گرفته است.  ومورد جست

 و کشورهاي سایمگو هاهبندي مجلدر نظام رتبه webology وجويجست :4شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب

 قبیـل  از اطالعاتی شامل که را مجله پروفایل 5شکل در  webology با کلیک کردن روي کلمه 
آي  شـماره  مـدرك،  نـوع  ناشر، موضوعی، زیرشاخه و موضوعی حوزه کشور، هرش، شاخص

 طریق از همچنین). 6شکل ( گذاردمی نمایش به است مجله دامنه و زمانی پوشش اس اس ان،
) و ارائـه  7شـکل  هـا ( اساس چارك ه برمجل نای در منتشرشده آثار کیفیت ارائه به نمودارهایی

آر، میانگین استناد به هـر مـدرك در مجمـوع     جی ) نظیر شاخص اس2هایی (جدول شاخص
، خود استنادي، میـانگین اسـتنادهاي خـارج از مجلـه بـه مـدارك مجلـه،        ها، کل استنادهاهمجل

ابـل اسـتناد و غیرقابـل    المللی، مـدارك ق هاي بینمیانگین استناد به هر مدرك، درصد همکاري
 ).9و  8شکل پردازد (شده و استناد نشده می استناد، مدارك استناد

و  هاهبندي مجلبه منظور نمایش پروفایل آن در نظام رتبه Webology مجله انتخاب :5شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب کشورهاي سایمگو



۷۴ 

 و کشورهاي سایمگو هاهبندي مجلدر نظام رتبه Webologyپروفایل مجله  :6شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب

 یا و مجله آن علمی نفوذ میزان یا اس جی آر شاخص اساس بر پایگاه سایمگو هر مجله را    
 ارچه به است منتشرکرده مختلف موضوعی هايحوزه در که آثاري کیفیت بر اساس عبارتی به

) کیفیـت تـرین  (پـایین  2»کیو چهـار « ) تاکیفیت(باالترین  1»کیو یک«از  هایی چارك یعنی گروه
(کیـو   تري را منتشر کرده باشند در چـارك اول که آثار با کیفیت هاییهکند، مجلبندي میتقسیم
کـه در چـارك    هـایی هین معنا نیسـت کـه مجلـ   ه اگیرند. البته گاهی اوقات این بقرار می یک)

ممکـن اسـت    زیـرا اند اند آثاري باکیفیت بسیار پایین منتشرکردهقرار گرفته (کیو چهار) هارمچ
-هاي بعدي به دالیل مختلفی از جمله تغییر اسامی سازماندر چارك هاهعلت قرار گرفتن مجل

اسـتانداردهاي  نکـردن  زمان، تشابه اسمی ناشران متفاوت، تفاوت در زبان آثار، رعایت  یها ط
(فارسـی   B(انگلیسـی زبـان) و    Aوس و ... باشد. به عنوان مثال فرض کنیـد دو مجلـه   اسکوپ

، ممکن قرار دارند در چارك چهارم اند و هر دوزبان) در پایگاه استنادي اسکوپوس نمایه شده
آثاري را براي یک حوزه موضوعی پراسـتناد منتشـر و اسـتناد کمـی را دریافـت       Aاست مجله 

در آن حـوزه   Aتر از مجله آثاري بسیار با کیفیت Bم ممکن است مجله کرده باشد از طرفی ه
موضوعی منتشر کرده باشد اما چون این مجله تنها چکیده آثارش به زبان انگلیسی بوده اسـتناد  

   کمی را دریافت کرده و به همین دلیل در چارك چهارم قرار گرفته باشد.

1  . Q1
2  . Q4
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براساس کیفیت آثاري کـه طـی    webologyجله قابل استنباط است م 7شکل همانطور که از    
هاي مختلفی قـرار گرفتـه   حوزه موضوعی منتشر کرده در چارك 4 در 2017تا  2007هاي سال

در حوزه موضـوعی علـم اطالعـات و     2008تا  2007هاي است. براي مثال این مجله در سال
موضـوعی آثـار    هـا در آن حـوزه  شناسی در چارك اول قرار داشـته یعنـی طـی آن سـال    دانش

 باکیفیتی را منتشر کرده است.  

 
 

 هاهبندي مجلها در پروفایل مجله در نظام رتبهبراساس چارك Webologyجایگاه مجله  :7شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب و کشورهاي سایمگو

 

نمودارهایی که توسط سایمگو ارائه شده یک عالمت در گوشه سمت راست و باالي هریک از 
شـود  ارائـه مـی   هـا نمودارآن وجود دارد که با کلیک کردن روي آن توضـیحاتی در مـورد   «+» 

 ).8شکل (

 
-هاي نظام رتبهاساس شاخص بر Webologyنمودارهاي ارائه شده در پروفایل مجله  :8شکل 

  )1397فروردین ماه  22گاه سایمگو، سایت پای (وب و کشورهاي سایمگو هاهبندي مجل
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-هاي نظام رتبهاساس شاخص بر Webologyنمودارهاي ارائه شده در پروفایل مجله : 9شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب و کشورهاي سایمگو هاهبندي مجل

 

 هاهبندي مجلنظام رتبه
گزینه  10شکل بندي سایمگو مطابق با استفاده از نظام رتبه هاهبندي و یافتن مجلبه منظور رتبه

Journal Rankings    و کشـورهاي   هـا هبنـدي مجلـ  را از منوي باالي صفحه اصـلی نظـام رتبـه
 شویم. هاهبندي مجلم تا وارد صفحه مربوط به رتبهکنیسایمگو انتخاب می

 

 
  سایمگو هايهبندي مجلنحوه ورود به صفحه نظام رتبه :10شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب

 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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قابــل مشــاهده اســت امکــان  11شــکل هماننــد آنچــه در  هــاهبنــدي مجلــدر صــفحه رتبــه   
کشـورها،  هاي موضـوعی، منـاطق و   اساس حوزه موضوعی، زیرشاخه بر هاهمحدودسازي مجل

دسترسـی   هايهنوع مدرك، پوشش زمانی و همچنین امکان محدودسازي براساس نمایش مجل
با تعیین آستانه بـراي   هاهو نمایش مجل 3وب آو ساینس هايه، مجلSciELO2هاي ه، مجل1آزاد

در سه سال گذشته فـراهم شـده    هاتعداد مدارك قابل استناد در سه سال گذشته و یا کل استناد
اسـاس آن شـاخص بـه صـورت      را بر هاهتوان مجلا کلیک کردن روي هر شاخص میاست. ب

هاي توان از دادههاي الزم، مید. در نهایت پس از اعمال محدودیتکرصعودي یا نزولی مرتب 
 تهیه کرد.» 4سی اس وي« ارائه شده در این صفحه خروجی با فرمت

  
  سایمگو هايهلبندي مجهاي مختلف نظام رتبهمعرفی بخش :11شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب
 

                                                                 
1  . Only Open Access Journals  

: Only SciELO Journals .۲ SciELO  مخفــفScientific Electronic Library Online یــک  اســت
اي از کتابخانه الکترونیکی علمی پیوسته و وابسته به نشر الکترونیکی به صورت دسترسـی آزاد اسـت و بـه ارائـه سـیاهه     

مجالت و مقاالت تمام متن می پردازد و امکان جستجوي مجـالت براسـاس عنـوان، موضـوع و ناشـر را فـراهم کـرده        
 است. 

)http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en( 
3. Only WoS Journals 
4 .csv 
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  بندي مجالت سایمگوهاي مختلف نظام رتبهمعرفی بخش :12شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب
 

در حـوزه موضـوعی    2017از ایران کـه در سـال    هاییهبه عنوان نمونه براي یافتن رتبه مجل   
 کنیم.عمل می 13شکل  اند، مطابقسط اسکوپوس نمایه شدهشناسی تواطالعات و دانش علم

  
در نظام  Library and Information Sciencesموضوعیایران در حوزه  هايهرتبه مجل :13شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب سایمگو هايهبندي مجلرتبه

 

 بندي کشورهانظام رتبه
را از منـوي  Country Rankings  گزینـه  14شـکل  توان مطـابق  بندي کشورها میبه منظور رتبه

د و وارد صـفحه  کـر و کشورهاي سایمگو انتخـاب   هاهبندي مجلباالي صفحه اصلی نظام رتبه
 شد.  همربوط

https://www.scimagojr.com/countryrank.php
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  بندي کشورهاي سایمگوفحه نظام رتبهنحوه ورود به ص :14شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب

حـوزه  اسـاس   بـر تـوان رتبـه کشـورها را     ) مـی 15در این قسمت از نظام رتبه بنـدي (شـکل   
بـراي تعـداد   ) 16(شکل تعیین آستانه و همچنین با مناطق ، هاي موضوعیموضوعی، زیرشاخه

. با توجه به اینکـه پوشـش   محدود کرد هاقابل استناد و یا تعداد استناد مدارك یا تعداد مدارك
اسـت امکـان    2017تـا سـال    1996زمانی کـه بـراي کشـورها در نظـر گرفتـه شـده از سـال        
و جزئی یعنی انتخاب  2017-1996محدودسازي به دو صورت کلی یعنی انتخاب دوره زمانی 

 کشـورها  توانمی شاخص هر روي کردن کلیک با هر سال به صورت جداگانه نیز وجود دارد.
 اعمـال  از پـس  نهایـت  در. کـرد  مرتـب  نزولـی  یا صعودي صورت به شاخص آن براساس را

سـی اس  ئه شده در این صفحه خروجی با فرمـت  ارا هايداده از توانمی الزم، هايمحدودیت
   د.کرتهیه  وي

 

  
  ي سایمگوبندي کشورهاهاي مختلف نظام رتبهمعرفی بخش :15شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب



۸۰ 

 

 
 

 

 
  بندي کشورهاي سایمگوهاي مختلف نظام رتبهمعرفی بخش :16شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب
 

به عنوان مثال براي یافتن رتبه کشور ایران در میان کشورهایی از خاورمیانه که آثـاري را در     
انـد کـه توسـط    منتشـر کـرده   2017شناسـی در سـال   حوزه موضوعی علم اطالعـات و دانـش  

 کنیم.عمل می 17در شکل گذاري شده مطابق موارد شمارهاسکوپوس نمایه شده است 
 

  
 Library and Information Sciences رتبه کشورهاي خاورمیانه در حوزه موضوعی :17شکل 

  مگوبندي کشورهاي سایدر نظام رتبه

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب    
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نمـایش   18شـکل  پروفایل کشور ایـران مطـابق    17شکل با کلیک کردن روي کشور ایران در  
 هـاي حـوزه  بر اساس شده انتخاب کشور کردن محدود امکان نیز قسمت این شود. درداده می

 مـدارك،  تعـداد  هـرش،  شـاخص  مانند هاییشاخص میزان آن بر عالوه دارد؛ وجود موضوعی
 دهد. به هر مدرك را براي کشور مورد نظر ارائه می هاو میانگین استناد هاستنادا تعداد

 

  
  بندي کشورهاي سایمگوپروفایل کشور ایران در نظام رتبه :18شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب
 

عملکرد علمی کشور مورد نظر را در حـوزه  ) 20و  19(شکل  همچنین از طریق نمودارهایی   
هـایی نظیـر میـزان    اسـاس شـاخص   بـر  2017تا  1996موضوعی انتخاب شده طی بازه زمانی 

خارجی، میزان مدارك استناد شده و مدارك استناد نشده، میزان مدارك قابل اسـتناد   هاياستناد
-هـاي بـین  و خارجی، درصـد همکـاري  هاي داخلی و مدارك غیرقابل استناد، درصد خروجی

هاي دسترسی آزاد مورد ارزیابی ها، درصد خروجیخارجی و خود استنادي هايالمللی، استناد
 دهد.قرار می

 
 
 
 
 
 
 

  بندي کشورهاي سایمگوارزیابی کشور ایران در نظام رتبه براينمودارهایی  :19شکل 



۸۲ 

 

 
 

  )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب
  

 

 
  بندي کشورهاي سایمگوارزیابی کشور ایران در نظام رتبه براينمودارهایی  :20شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب

 در سایمگو 1ابزارهاي دیداري سازي
 Viz  نـه از طریـق انتخـاب گزی   دیـداري سـازي  امکان دسترسی به ابزارهاي  21شکل مطابق 

Tools و کشورهاي سایمگو فـراهم شـده    هاهبندي مجلاز منوي باالي صفحه اصلی نظام رتبه
 ند از:اگیرند، عبارتاین ابزارها که در ادامه به تفکیک مورد بررسی قرار می است.

 ؛2مصورسازي علم .1
 ؛3نمودار حبابی موضوع .2
 .4گزارش جهانی .3

 

 
                                                                 
1. Viz Tools  
2. Shape of Science 
3. Subject Bubble Chart 
4. World Report 
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  Viz Toolsدر صفحه نحوه دسترسی به امکانات موجود  :21شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب               

 مصورسازي علم 
مصورسازي علم یک پروژه تجسم اطالعـات بـا هـدف آشکارسـازي سـاختار علـم اسـت و        

-نشان می هاههاي موضوعی مختلف با استفاده از موقعیت مجلبصري از پیوند حوزه يتصویر

سـایت   ها از طریق رابط کاربري آن، قابل دسترس اسـت (وب  هاي مجله پروفایلهمچنین  .دهد
 زیـر . دسترسی به مصورسازي علم به سه روش به شـرح  )1397فروردین  22پایگاه سایمگو، 

       پذیر است:امکان
 ؛)2(شکل سایت آزمایشگاه سایمگو از طریق وب .1
 ؛)22شکل ي سایمگو (بندسایت نظام رتبهدر وب Vis Toolsاز طریق منوي  .2
   https://www.scimagojr.com/shapeofscience.  از طریق نشانی اینترنتی .3

 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب مصورسازي علم  :22شکل   

 
گوشه سمت چپ و باالي صفحه مربوط به مصورسـازي   در با کلیک کردن روي عالمتی که   

هـا و  مشخص شده اسـت منـویی حـاوي شـاخص    ) 2(با شماره  23ل شکعلم قرار دارد و در 
ها و ند از ناحیه یا کشور نویسنده و ناشر، حوزهاشود که عبارتعوامل محدودسازي نمایان می

 در هـا مجله. هاچارك و  SciELOهاي هدسترسی آزاد، مجل هايههاي موضوعی، مجلزیرشاخه
 گـره  روي کـردن  کلیـک  بـا  کـه  شوندمی داده یشنما هاییگره یا نقاط صورت به قسمت این

در مثـال   9تـا   6هـاي   شـکل شـود ( مجلـه، پروفایـل آن مجلـه نمـایش داده مـی      هر به مربوط
webology.(   



۸۴ 

 

 
 

  
   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وبمصورسازي علم  :23شکل 

 
وزه موضـوعی علـوم   شناسـی در حـ  براي مثال براي مصورسـازي علـم اطالعـات و دانـش       

 کنیم.عمل می 24شکل اجتماعی در کشور ایران مطابق 

  
شناسی در حوزه موضوعی علوم اجتماعی در نحوه مصورسازي علم اطالعات و دانش :24شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب مصورسازي علمکشور ایران از طریق 
 

 حـوزه  از تصـویري ) 6 تـا  3 هـاي شـماره ( 24 شکلده در گذاري شبا انتخاب موارد شماره   
 .شودمی ارائه 25شکل  مطابق نظر مورد موضوعی

  
شناسی در حوزه موضوعی علوم اجتماعی در نحوه مصورسازي علم اطالعات و دانش :25شکل 

 مصورسازي علمکشور ایران از طریق 
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شود آن مجله نمایش داده می ی آراس ج با قرار دادن ماوس روي هر گره نام مجله و ضریب    
 ).26شکل (
 

  
شناسی در حوزه موضوعی علوم اجتماعی در نحوه مصورسازي علم اطالعات و دانش :26شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب مصورسازي علمکشور ایران از طریق 
 

 نمودار حبابی موضوع  
مطـابق بـا    هاي موضوعی را براي حوزه نمودار حبابی ا بتوانت کنداین ابزار امکانی را فراهم می

توانیم یک کشـور (بـراي مثـال ایـران) و یـک دوره      هاي مورد نظرمان ترسیم کنیم. میاولویت
اي از را انتخاب کنیم. در بـاالي نمـودار مجموعـه    2018تا  1999هاي زمانی دو ساله بین سال

تنادها، خوداستنادي، میانگین استناد به هـر مـدرك،   ها (مدارك، مدارك قابل استناد، اسشاخص
کـدام را براسـاس    تـوانیم هـر  شده) موجود است که مـی  شاخص هرش، درصد مدارك استناد

 ،Y، محـور  Xایجـاد کنـیم: (محـور     اولویت مورد نظرمان انتخاب و نمودارهایی با سه متغییر
زم دو نمودار حبابی نمـایش  هاي ال). پس از اعمال محدویت28شکل اندازه حباب) ( Zمحور 

) و نمـودار دوم مربـوط بـه    29شکل هاي موضوعی (شود. نمودار اول مربوط به حوزهداده می
   ند از:اهاي دسترسی به این ابزار عبارت) است. روش30شکل هاي موضوعی (زیرشاخه

 ؛)27شکل بندي سایمگو (سایت نظام رتبهدر وب Vis Toolsاز طریق منوي  .1
 :نشانی اینترنتی از طریق .2

 https://www.scimagojr.com/mapgen.php?maptype=bc. 



۸۶ 

 

 
 

  
   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وبنمودار حبابی موضوع  :27شکل 

 
 

  )2018 -2017نحوه ترسیم نمودار حبابی موضوع براي کشور ایران ( :28شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب
 

 
  هاي موضوعینمودار حبابی حوزه :29شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب        
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  هاي موضوعینمودار حبابی زیرشاخه :30شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب        

 
) انتخـاب  Z )Sizeاساس شاخصی کـه بـراي محـور     با قرار دادن ماوس روي هر حباب بر   

) انتخاب شده است)، نام کامل فیلـد و مقـادیر زیـر آن    1ایم (براي نمونه در اینجا (مداركکرده
شـود. بـا کلیـک کـردن     براي آن شاخص (در اینجا تعداد مدارك) در آن دوره نمایش داده مـی 

توان ا چند حوزه موضوعی دلخواه (مثال حوزه موضوعی علوم اجتماعی) میروي حباب یک ی
هـاي  کرد که در این صورت در نمـودار اول تمـامی حبـاب    محدودهاي موضوعی را زیرشاخه

-زیرشاخه تمامی نیز دوم نمودار در و) 31شکل ( هاي موضوعی کمرنگمربوط به سایر حوزه

-مـی  مشاهده قابل شده انتخاب موضوعی حوزه يهازیرشاخه تنها و شده محو موضوعی هاي

 ). 32شکل ( شوند
 

 

                                                                 
1. Document 



۸۸ 

 

 
 

  نمودار حبابی حوزه موضوعی علوم اجتماعی در ایران :31شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب

 
  موضوعی علوم اجتماعی در ایران هاي حوزهنمودار حبابی زیر شاخه:32شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب
 
 

 گزارش جهانی
منطقـه بـزرگ    8گزارش جهانی اطالعات دقیقی درباره تجزیه و تحلیل جهـان و هـر یـک از    

هاي فراوانی از جملـه شـاخص هـرش، مـدارك،     دهد. این صفحه شاخص جغرافیایی ارائه می
دهـد   به هر مـدرك را ارائـه مـی    ها، خوداستنادي و میانگین استنادهاتناد، استنادمدارك قابل اس

 27) را براي همـه یـا یکـی از    2017-1996ها و نمودارهاي روند زمانی ( ) و جدول34شکل (
-حوزه موضوعی اصلی و براي همه یا هر یک از مناطق مطابق با گزینه انتخاب شده نشان مـی 

شده و  از مدارك استناد 2017 -1996دوره زمانی  طیارزیابی  دهد. این گزارش همچنین یک
هاي دسترسی آزاد و  استناد نشده، مدارك قابل استناد و مدارك غیرقابل استناد، درصد خروجی

 اسـاس کشــور  هـا بـر   خـارجی و خوداســتنادي، داده  هاي، اسـتناد هاغیردسترسـی آزاد، اسـتناد  
اسـاس حـوزه موضـوعی     درك) و مدارك بر(مدارك، شاخص هرش و متوسط استناد به هر م

تـوانیم مقـادیر زیـر آن را مشـاهده     دهد. همچنین با قرار دادن ماوس روي نمودار مینشان می
                                                                       ند از:اهاي دسترسی به این ابزار عبارتم. روشکنی

 ؛)33شکل بندي سایمگو (سایت نظام رتبهدر وب Vis Toolsاز طریق منوي  .1
 .https://www.scimagojr.com/worldreport.phpاز طریق نشانی اینترنتی   .2
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   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب گزارش جهانی :33شکل 

 
 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب گزارش جهانیمعرفی  :34شکل 
 

به عنوان نمونه براي تهیه گزارش جهانی از حوزه موضوعی علـوم اجتمـاعی در خاورمیانـه       
کنیم کـه در نهایـت   نظرمان را انتخاب می عوامل محدودسازي مورد )35شکل (مطابق تصویر 

-1996هـاي محاسـبه شـده و نمودارهـاي رونـد زمـانی (      ها، شاخصبا اعمال این محدودیت
-ها براي حوزه موضوعی علوم اجتماعی در خاورمیانـه ارائـه مـی   اساس آن شاخص ) بر2017

 .)36شکل شود (
 

  
  خاورمیانه در اجتماعی علوم موضوعی حوزه کردلعم از جهانی گزارش :35شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب



۹۰ 

 

 
 

 

  
م اجتماعی در نمودارهاي ارائه شده در گزارش جهانی عملکرد حوزه موضوعی علو :36شکل 

   )1397فروردین ماه  22سایت پایگاه سایمگو،  (وب خاورمیانه

 

 سایمگو هايهبندي مؤسسنظام رتبه
هـا، سیاسـتگذاران و   سنجی بـراي مؤسسـه  ارائه ابزار جامع علم هايهبندي موسسهدف از رتبه

-یـافتن راه دادهاي پژوهشـی آنهـا و   ننظور کمک به تحلیل و ارزیابی برومدیران پژوهشی به م

شـاخص بـه    17این نظام براسـاس  . )24: 1395(رسولی،  هایی براي بهبود وضعشان استحل
پـردازد   تـاکنون مـی   2009مؤسه برتر موجـود در پایگـاه اسـکوپوس از سـال      6459بندي  رتبه

-هـاي رتبـه  پارامترهاي مؤثر در شاخص). 1398اردیبهشت ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وب

   اند. گردآوري شده 2و نیز جدول  37شکل سایمگو در  ايههبندي مؤسس
   

  ها مؤسسهبندي بندي مؤثر در رتبههاي رتبهشاخص :3جدول 

     )1398اردیبهشت  23سایت پایگاه سایمگو،  (وب

 شاخص محور
 وزن

 (درصد)
 هااقدام

 1پژوهشی
 درصد 50

 13 2تأثیر تعدیل شده
هاي ر پایه حوزهمیانگین امتیاز استناد تعدیل شده ب

 موضوعی
تعالی همراه با 

 3رهبري
 »رهبري علمی«و » نرخ تعالی«ترکیب دو شاخص   8

                                                                 
1. Research 
2. Normalized Impact (NI) 
3. Excellence with Leadership (EwL) 



91 

 

 
 

 8 1برونداد
هاي علمی نمایه تعداد کل مدارك منتشر شده در مجله
 شده در اسکوپوس

 5 2رهبري علمی
هایی که مؤسسه در آنها نقش اصلی را ایفا درصد مقاله

 .کندمی

 ارات) برونداد (انتش
غیر از  مجالت 

 3خود
3 

تعداد مدارکی از مؤسسه که در مجالت خود آن مؤسسه 
       اند. منتشر نشده

 تعداد مجالت منتشر شده توسط مؤسسه  3 4مجالت خود

 هاي پراستنادمقاله درصد 10سهم مؤسسه از  2 5نرخ تعالی

انتشارات با کیفیت 
 6باال

2 
هاي با کیفیت باال منتشر شده در مجله هايهسهم نشری

 (چارك اول)

 2      7المللی بینهمکاري 
هاي تعداد تولیدات علمی منتشر شده از طریق همکاري

 المللیسازمانی در سطح بین

 2 8دسترسی آزاد
درصد مدارك منتشر شده در مجالت دسترسی آزاد یا در 

 پایگاه هاي اطالعاتی رایگان

هاي مجموع استعداد
 9علمی

 تعداد پدیدآوران داراي تولیدعلمی در یک دوره زمانی 2

 10نوآوري
 درصد 30

 10 11دانش نوآورانه
هاي ثبت اختراع به آنها استناد تعداد انتشاراتی که در پروانه

 شده است

هاي ثبت  پروانه
    12اختراع

 هاي ثبت اختراعتعداد پروانه 10

هاي ثبت اختراع به آنها اراتی که در پروانهدرصد انتش 10 1تأثیر فناوري     

                                                                 
1. Output (O) 
2. Scientific Leadership (L) 
3. Not Own Journals (NotOJ) 
4. Own Journals (OJ) 
5. Excellence (Exc) 
6. High Quality Publications (Q1) 
7. International Collaboration (IC) 
8. Open Access (OA) 
9. Scientific Talent Pool (STP) 
10. Innovation 
11. Innovative Knowledge 
12. Patents (PT) 



۹۲ 

 

 
 

 شده است استناد

 2اجتماعی
 درصد 20

 10 3آلتمتریکس
 70هاي پالم ایکس ( . سنجه1ها شامل دو مؤلفه:  دگرسنجه

           درصد) 30. مندلی (2درصد) 

 5 4پیوندهاي دریافتی
هایی که از پیوندهاي ورودي به وب سایت  تعداد شبکه

             گیرند. می مؤسسه نشأت

 5 5حجم وب
 اساسموسسه بر  سایت هاي اینترنتی وبتعداد صفحه

 نتایج گوگل

 
 سایمگو هايهبندي مؤسسسایت نظام رتبهنحوه ورود به وب

و کشـورها   هـا هبندي مجلـ سایت نظام رتبهاز طریق درگاه ورودي تعبیه شده در وب .1
 ؛)37شکل (

 ؛)2شکل سایت آزمایشگاه سایمگو (شده در وباز طریق درگاه ورودي تعبیه  .2
   .https://www.scimagoir.comاز طریق نشانی اینترنتی  .3

 
  سایمگو هايهبندي مؤسسنحوه ورود به صفحه نظام رتبه :37شکل 

   )1397فروردین ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وب

   
را ارائـه   سـایمگو  هـاي هسسـ بنـدي مؤ نظـام رتبـه   6اصلینمایی از صفحه  39و  38هاي  شکل

هـاي پایگـاه    مؤسسـه برتـر در جهـان بـا توجـه بـه داده       10که در ابتداي این صـفحه   دهد می
   شود. هاي دیداري سازي نمایش داده می اسکوپوس و پس از آن رابط

                                                                                                                                                      
1. Technological Impact (TI) 
2. Societal 
3. Altmetrics (AM) 
4. Inbound Links (BN) 
5. Web Size (WS) 
6. Home page 
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  گوسایم هايهبندي مؤسسسایت نظام رتبهوب اصلیصفحه  :38شکل 

   )1397فروردین ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وب
 

  
 سایمگو هايهبندي مؤسسنظام رتبه اصلیصفحه هاي دیداري سازي در  رابط :39شکل 

     )1397فروردین ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وب

 
 ):39رابط هاي دیداري سازي در نظام رتبه بندي مؤسسه هاي عبارتند از (شکل 

      1هاي سایمگو ي جهانی مؤسسهبندرتبه .1

                                                                 
1  . SIR GlOBE 



۹۴ 

 

 
 

   1ها بر اساس کشورها توزیع مؤسسه .2
      2ها نقشه مؤسسه .3
 3نقشه کشورها .4
       ٤هاي سایمگو آي بی اي آر بندي مؤسسهرتبه .5

 -2009سـال ( هاي دیـداري سـازي براسـاس     ها در این رابط امکان محدودسازي رتبه مؤسسه
-هـا (بخـش  مؤسسه برتر) و بخـش  500و یا  200 ،100( هاه)، مناطق و کشورها، مؤسس2019

. )41وجود دارد (شکل ها) هاي دولتی و خصوصی، نظام سالمت، آموزش عالی و سایر بخش
     

 
با استفاده از مثال زیر  هاي دیداري سازي در ادامه و هر یک از رابطنحوه کار کردن با امکانات 

    شود.میگذاري روي تصاویر توضیح داده و از طریق شماره
 .2018در سال  خاورمیانه مؤسسه برتر 100مثال: نمایش 

 
   هاي سایمگو جهانی مؤسسه بنديبهرت

 
     هاي سایمگو بندي جهانی مؤسسه: رتبه40شکل 

     )1398اردیبهشت ماه  28سایت پایگاه سایمگو،  (وب          

                                                                 
1  . DISTIRIBUTE BY COUNTRY 
2  . Institution map 
3  . Country map 
4  . SJR IBER  
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   ها بر اساس کشورها توزیع مؤسسه
بنـدي   رتبـه  اساس کشورها و با همان عوامل محدودسازي مـذکور (در  بر هاهتوزیعی از مؤسس

 نقشـه  در رنگـی  هـاي گـره  یـا  هـا دایره). 43شکل دهد () ارائه میهاي سایمگو جهانی مؤسسه
        .دارند وجود سایمگو نظام در که اندهاییمؤسسه نمایشگر

 

  
 
 
 
 

 ها براساس کشورها ع مؤسسهتوزی: 43شکل 

 )1397فروردین ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وب

 مگویسا هاي مؤسسه یجهان بنديرتبه مختلف هايبخش یمعرف: 41 شکل

       )1398اردیبهشت ماه  28سایت پایگاه سایمگو،  وب(  

            



۹۶ 

 

 
 

       
     

 

 

 

 

 

   ها نقشه مؤسسه
بنـدي جهـانی مؤسسـات     رتبـه اساس عوامل محدودسازي مذکور (در  بر هاهاي از مؤسسنقشه

نـد  اهاییههاي رنگی در نقشه نمایشگر مؤسسها یا گره). دایره45شکل دهد () ارائه میسایمگو
        که در نظام سایمگو وجود دارند.

  
     )1397فروردین ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وب    ها نقشه مؤسسه: 45 شکل

توزیع  در 2018در سال  خاورمیانه مؤسسه برتر 100نحوه نمایش  :44شکل 

 )1397فروردین ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وبها براساس کشورها  مؤسسه
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    ها بر اساس نقشه مؤسسهدر خاورمیانه  2018مؤسسه برتر در سال  100نحوه نمایش  :46شکل 

     )1397فروردین ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وب
 

 نقشه کشورها

  
بر اساس نقشه در حوزه آموزش عالی  2018سال  کشور برتر در 500نحوه نمایش : 47شکل 

   )1397فروردین ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وبکشورها 

 

   هاي سایمگو آي بی اي آر بندي مؤسسهرتبه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   )1397فروردین ماه  23سایت پایگاه سایمگو،  (وب SIR IBER 2018 :48شکل 



۹۸ 

 

 
 

  
منـوي  در  Rankingsروي  50و  49هـاي   شـکل ق بایـد مطـاب   هاهبندي مؤسسبه منظور رتبه

   سایمگو کلیک کنیم. هايهبندي مؤسسنظام رتبه اصلیصفحه باالي 

 

 
 ها  مؤسسه رتبه بنديصفحه نحوه ورود به  :49شکل 

     )1398اردیبهشت ماه  27سایت پایگاه سایمگو،  (وب           

 
 ها  مؤسسه رتبه بنديهاي مختلف صفحه بخش معرفی: 50شکل 

     )1398اردیبهشت ماه  27سایت پایگاه سایمگو،  (وب         
جـو  ودر جهان مـورد جسـت   2019هاي ایران در سال جایگاه دانشگاه 51شکل براي مثال در 

 قرار گرفته است.

https://www.scimagoir.com/rankings.php
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 سایمگو هايهبندي مؤسسدر نظام رتبه 2018ایران در سال  هايهبندي مؤسسرتبه: 51شکل 

   )1398اردیبهشت ماه  27سایت پایگاه سایمگو،  (وب

   
کلیک کردن روي نام هر دانشگاه یا مؤسسه سه نمودار در پروفایل مربوط به آن دانشگاه یـا   با 
-اسـاس شـاخص   شود که جایگاه آن دانشگاه یا مؤسسه را برائه میار 52شکل ؤسسه مطابق م

 دهد.نشان می 3هاي مذکور در جدول 



۱۰۰ 

 

 
 

 
 سایمگو هايهبندي مؤسسهاي نظام رتبهاساس شاخص پروفایل دانشگاه تهران بر: 52شکل 

   )1398اردیبهشت ماه  27سایت پایگاه سایمگو،  (وب

 

مؤسسه با یکـدیگر در بـازه    6سایمگو امکان مقایسه حداکثر  هايهبندي مؤسسم رتبهدر نظا   
اول در مثـال قبـل   شـش مؤسسـه    53شـکل  وجود دارد. براي نمونه در  2019تا  2009زمانی 

 اند.مورد مقایسه قرار گرفته
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 يگیرنتیجه
به عنـوان یکـی   و توسط پروفسور اسپانیایی، فلیکس دمویا انگون تأسیس شد  مؤسسه سایمگو

از طریـق ایجـاد امکـان دسترسـی رایگـان بـه بخشـی از        سنجی در جهان، علم هايهاز مؤسس
اطالعات نمایه استنادي اسکوپوس از شرکت الزویر و نیز تجزیـه و تحلیـل اطالعـات امکـان     

اسـتنادي  کـه در ایـن پایگـاه    را فراهم کـرده اسـت    هاییهسکشورها و مؤس ها،هبندي مجلرتبه
اسـاس   کـه عملکـرد آنهـا را بـر    اسـت  شـامل اطالعـات و نمودارهـایی     ند کهاداراي پروفایل

دوره زمـانی بـراي   دهد کـه ایـن   زمانی مشخص نشان می هاي هاي سایمگو طی دورهشاخص
از سال  هاهو براي مؤسس 2017ا ت 1996، براي کشورها از سال 2017تا  1999از سال ها لهمج

حـوزه موضـوعی    27اسـاس   برکشورها  و هاهبندي مجلشود. رتبهرا شامل می 2019تا  2009
شاخص در سـه گـروه    13بر اساس  هاهبندي مؤسسخه موضوعی و رتبهزیر شا 313 و اصلی 

ه منظور گذاران و مدیران پژوهشی بپژوهشی، نوآوري و اجتماعی و با هدف کمک به سیاست
   شود. شان انجام میتحلیل و ارزیابی بروندادهاي پژوهشی

توان از خدمات سایمگو از قبیل مشاوره، تهیه گزارش، استفاده از ابزارهاي وایز همچنین می   
هاي جهانی) به منظور کمـک بـه درك   (مصورسازي علم، نمودارهاي حبابی موضوع و گزارش

ها در مورد عملکـرد پژوهشـی   گذاريمدي سیاستآانه و کارهاي آگاهگیريها، تصمیمواقعیت
 مند شد.ها بهرهسازمان

هاي مختلف آزمایشگاه سایمگو به منظور ها و عوامل محدودسازي در بخشتمامی شاخص   
 گردآوري شده است. 55شکل هولت در مطالعه و دسترسی در س
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