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دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته علم سنجی دانشگاه کوثر
مقدمه:
کمیته علم سنجی در جهت سیاست گذاری و حمایت از فعالیتهای پژوهشی به منظور تحقق اجرای برنامه اجرایی سند راهبردی پژوهش
و فناوری دانشگاه کوثر در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تأسیس میگردد .این کمیته به منظور بررسی وضعیت و جایگاه علمی
دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی و تحلیل وضعیت موجود دانشگاه از نظر بروندادهای علمی و سنجش فعالیتهای پژوهشی اعضای
هیأت علمی ،نظارت راهبردی پژوهشی جهت بهبود و اثر بخشی این فعالیتها تأسیس میشود .این کمیته بر آن است تا از طریق بررسی و
ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه ،مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه ،در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتالی
جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.
ماده :1تعریف علم سنجی
علم سنجی) (scientometricرا دانش اندازهگیری علم نامیدهاند .علم سنجی با استفاده از دادههای کمی مربوط به تولید ،توزیع و استفاده
از متون علمی ،علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص میکند .از شاخصهای علم سنجی برای ارزیابی عملکرد پژوهشی
نویسندگان ،نشریات ،دانشگاهها  ،موسسات آموزشی و کشورها استفاده میشود.

ماده :2اهداف کمیته علم سنجی
 )1رصد تولیدات علمی و فناوری دانشگاه
 )2ارائه گزارشات علم سنجی از عملکرد دانشگاه در حوزههای پژوهشی در بازههای زمانی مختلف
 )3بررسی رتبه دانشگاه در ابعاد داخلی و بین المللی و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود رتبه دانشگاه
 )4برگزاری کارگاه های مختلف برای اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در حوزهها و مباحث علم سنجی
 )5تعیین مقاالت داغ و پر استناد دانشگاه
 )6تعیین جایگاه و اعتبار نویسندگان در حوزههای مختلف
 )7ارزیابی پژوهشگران دانشگاه با استفاده از شاخصهای علم سنجی
 )8سنجش و ارزیابی نوآوریهای علمی
 )9ارزیابی کمّی و کیفی منابع و انتشارات علمی
 )10تدوین گزارش تولید علمی دانشگاه در بازههای زمانی مختلف در پایگاههای معتبر استنادی
 )11برگزاری کارگاههای آموزشی و سخنرانیهای علمی در جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی ،محققین ،دانشجویان ،مدیران و
کارشناسان در زمینه مبانی و مفاهیم علم سنجی (شامل مباحث پایگاههای اطالعاتی و علم سنجی)
 )12ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی در مورد مجالت معتبر علمی نمایه شده در پایگاههای
استنادی در حوزه ملی و بین المللی جهت چاپ مقاله ،آشنایی با انواع شاخصهای بین المللی و ...
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ماده :3وظایف و اختیارات کمیته علم سنجی
 .1 -3ارزشیابی دانشگاه و مراکز وابسته

 )1رصد دورهای عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاه در پایگاههای ملی و بین المللی
 )2ارائه راهکارهایی به منظور بهبود رتبه دانشگاه
 )3مقایسه روند تولید علم دانشگاه نسبت به روند دانشگاه های مشابه در سطح ملی
 )4تعیین نسبت مقاالت دانشگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
 )5بررسی شاخصهای کیفی مولفههای تولید علم (استنادات H-index ،و )...در پایگاههای اطالعاتی مختلف
 )6پایش رتبه دانشگاه در نظامهای رتبه بندی دانشگاهی ملی و بین المللی مختلف و تعیین میزان افزایش یا کاهش شاخصها
 )7تهیه گزارش از برونداد علمی دانشگاه و ارائه به مسئولین دانشگاه ،وزارت متبوع و سایر دستگاههای ذیربط
 )8ارائه مشاورههای الزم به مسئولین دانشگاه به منظور ارتقای رتبه دانشگاه در نظامهای رتبه بندی بر اساس شاخصهای آنها
 )9ارزیابی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس همکاریهای علمی در تولید مقاالت
 )10مقایسه اعضای گروههای آموزشی دانشگاه از لحاظ میزان شاخصهای علم سنجی در پایگاههای اطالعاتی
))WEB OF SCIENCE ,SCOPUS- GOOGLE SCHOLAR
 .2 -3ارزشیابی مجالت علمی داخلی و خارجی

 )1پایش اعتبار مجالت داخلی و خارجی مورد درخواست پژوهشگران دانشگاه
 )2تهیه و اعالم جدیدترین اطالعات مربوط به مجالت نمایه شده در  ISIو شاخصهای  IFو  MIFحوزه های موضوعی آنها.
 )3تهیه و اعالم جدیدترین اطالعات مربوط به مجالت نمایه شده در  SCOPUSو شاخصهای  SNIP, SJRو  IPPآنها.
 )4ارائه لیست روزآمد مجالت ایرانی نمایه شده در پایگاههای معتبر) … (SCOPUS, ISI, ISC,
 )5ارائه لیست روزآمد مجالت علمی -پژوهشی مصوب وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
 )6بررسی مداوم مجالت علمی دانشگاه بر اساس شاخصهای علم سنجی و ارائه
 )7مشاورههای الزم جهت ارتقای سطح کیفی آنها.
ماده :4ساختار تشکیالتی:
کمیتهی علمسنجی زیر نظر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فعالیت خواهد کرد .اعضای کمیته بدین قرار است:
 )1معاون آموزشی و پژوهشی (رئیس کمیته)
 )2مدیر پژوهش (دبیر کمیته)
 )3رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی
 )4رئیس گروه نظارت و ارزیابی
 )5رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
 )6دو عضو حقیقی (هیآت علمی مرتبط با علم اطالعات و دانششناسی)
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ماده  :5جلسات و مصوبات
 1-5تشکیل جلسات :جلسات حداقل باا حضاور نصاف باه عاالوه یا
ی بار در دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه برگزار خواهد شد.

نفار از اعضاا رسامیت پیادا خواهاد کارد .جلساات هار مااه

 -2-5مصوبات کمیته با تأیید و امضاای اکثریات اعضاا رسامیت مییاباد و جهات بررسای و تصاوی باه شاورای پژوهشای ارجااع
داده میشود.
تصووویب :ایاان دسااتورالعمل در  5ماااده در یکصااد و بیساات و یکمااین جلسااه شااورای پژوهشاای دانشااگاه تاااری 1400/02/28
طاارح و مصااوب گردیااد و در یکصااد و نااود و سااومین جلسااه هیااأت رئیسااه دانشااگاه تاااری  1400/03/30بااه تصااوی نهااایی
رسید و از این تاری قابل اجرا است.

