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نظــام شــاخصهای عملکــردی نشــریات فارســی ،عملکــرد نشــریات را بــر اســاس
شــاخصهای علــم ســنجی تحلیــل و مقایســه مینمایــد .ایــن نظــام امــکان دســت
یافتــن بــه میــزان تاثیــر نشــریات بــرای دورههــای بیشــتر از یــک ســال (بــه عنــوان مثــال
دورههــای ســه ســاله ،پنــج ســاله و حتــی تمــام ســالها) را نیــز فراهــم میکنــد.
ایــن نظــام ،نظامــی جدیــد بــوده و بــه جهــت شــاخصها و همچنیــن کارکــرد بــا نظــام
گزارشهــای اســتنادی نشــریات فارســی کامــا متفــاوت اســت .ایــن محصــول بــه
منظــور تعییــن افــت و خیــز نشــریه بــر اســاس شــاخصهای مختلــف علــم ســنجی و در
طــی بازههــای مختلــف زمانــی ،تشــخیص جایگاه نشــریه در مقایســه با ســایر نشــریات
حــوزه و نشــریات ســایر دانشــگاهها و کشــورها بــر اســاس شــاخصهای تاثیــر اســتنادی
مقــاالت ،تعــداد کل اســتناد هــا ،تعــداد مقاالت ،درصد مقاالت مود اســتناد ،تاثیر نســبی
نشــریه در کل نشــریات پایــگاه ،درصــد از کل مقــاالت نشــریات پایــگاه و درصــد مقــاالت
مورد اســتناد نشــریه نســبت به کل مقاالت مورد اســتناد نشــریات به کار برده می شــود.
فراهــم آوردن امــکان مقایســه عملکــرد نشــریات مختلــف بــر اســاس شــاخصهای
علــم ســنجی و راهبــری مناســب و ســنجش وضعیــت انتشــارات علمــی در جهــان
اســام و همچنیــن محاســبه دقیــق ضریــب تاثیــر از طریــق پیونــد دادن هــر منبــع بــه
اســتنادهای آن بــه صــورت مســتقیم از اهــداف اصلــی ایــن محصــول میباشــد.
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فهرســت مندرجــات فارســــــــی ،امــکان دسترســـــــی بــه مجموع ـهای از
نشــریات علمــی را بــه صــورت تمــام متــن و بــه زبانهــای فارســی،
عربــی و انگلیســی فراهــم مــیآورد .ایــن محصــول ،مشــتق شــده از
نمایــه اســتنادی علــوم بــوده و بــا اســتفاده از آن میتــوان نشــریات را
بــر اســاس عنــوان و حــوزه موضوعــی جســتجو نمــود و بــه ناشــر نشــریه،
 ISSNنشــریه ،آدرس نشــریه ،وب ســایت نشــریه ،دورههــای مختلــف
هــر نشــریه ،شــمارههای مختلــف هــر نشــریه ،متــن کامــل مقــاالت نشــریه
دســت یافــت .ایــن محصــول جهــت فراهــم آوردن موتــور جســتجوی
جامــع بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای تحقیقاتــی محققــان دانشــگاهها
و همــگام شــدن بــا آخریــن تحقیقــات منتشــر شــده در نشــریات معتبــر و
دسترسی به اطالعات کامل کتابشناختی نشریات به کار برده میشود.
فراهــم آوردن امــکان دسترســی بــه مجموعــه گســتردهای از نشــریات از
طریــق یــک موتــور جســتجوی واحــد و همچنیــن جســتجو بــر حســب
حــوزه موضوعــی و ارائــه دسترســی بــه اطالعــات کامــل کتابشــناختی هــر
نشــریه از اهــداف مهــم ایــن محصــول بــه شــمار م ـیرود.
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سامانه همایشهای علمی در حال برگزاری
ســامانه گردهماییهــا و همایشهــای ملــی و بینالمللــی ایــران،
پایگاهــی بــرای مدیریــت متمرکــز اطالعــات کنفرانسهــای علمــی و
پوشــش کامــل فرآینــد فراخــوان ،دریافــت آثــار ،داوری ،تعریــف
کارگاههــای آموزشــی ،ثبــت نــام ،اعــام نتایــح و داوری بــه صــورت
آنالیــن و مجــازی مــی باشــد .مدیریــت متمرکــز اطالعــات کنفرانسهای
علمــی ایــران و تســهیل برگــزاری کنفرانسهــای علمــی در کشــور ،اطــاع

رســانی ســریع و جامــع در خصــوص زمــان و عنــوان کنفرانسهــای علمــی بــه محققــان
حوزههــای مختلــف و تســهیل تمامــی مراحــل ارســال مقالــه و ثبــت نــام بــرای آنهــا و
در نهایــت تقویــت چرخــه مدیریــت دانــش در کشــور و ارتقــا ســطح کیفــی و اثربخشــی
همایشهــای علمــی بــه همــراه کاهــش یــا حــذف هزینههــای غیرضــروری از اهــداف
مهــم ایــن محصــول محســوب میشــوند.

