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 طوسی ندااگشنه صنعتی خواهج نصیر الدی  اعضای هیات علمی  علم سنجیراهنمای ساماهن 

 بسمه تعالی

ری فناو به همت معاونت پژوهشی و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه اعضای محترم هیات علمی سامانه علم سنجی

 .باشدمی قابل دسترس  http://sid.kntu.ac.ir آدرس ازکه  اندازی شده استراه

گروه دانشکده محل خدمت،  خانوادگی،اطالعات عمومی اعضای هیات علمی دانشگاه شامل نام و نام  علم سنجی، در سامانه

 علمی درج شده است. آموزشی و مرتبه

 ، تعداد کل استنادات(Article) های علم سنجی اعضای هیات علمی در این سامانه شامل تعداد مقاالت منتشر شدهشاخص 

(citation )شاخص و h-Index   در سه پایگاهISI ،  Scopus  وScholar (1. )شکل باشدمی 

 
 (1)شکل 

به صورت مستقل یا ترکیب این فیلترها براساس دانشکده، گروه آموزشی و مرتبه علمی  اطالعات کردن فیلترامکان  -

 (2)شکل  .وجود دارد

هر یک از    h-Index و Article ،citation تعداد اس)صعودی به نزولی یا بالعکس( براسهمچنین امکان مرتب سازی * 

  ها وجود دارد.پایگاه

 مرتب شده است. Scopus پایگاه استنادی   h-Indexشاخص  هایبیشترین براساس* سامانه به صورت پیش فرض 

 
 (2)شکل 

http://sid.kntu.ac.ir/
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 طوسی ندااگشنه صنعتی خواهج نصیر الدی  اعضای هیات علمی  علم سنجیراهنمای ساماهن 

صفحه تخصصی علم سنجی فرد)پروفایل علم سنجی( با کلیک نمودن بر روی نام هر یک از اعضای هیات علمی،  -

 (3شود. )شکل می نمایش داده

 
 (3)شکل 

 

 در دسترس پروفایل علم سنجی هر عضو هیات علمی، فهرست مقاالت نمایه شده در سه پایگاه ذکر شدهدر صفحه  -

 (4)شکل  باشد.قابل مشاهده می آنباشد که با انتخاب پایگاه مورد نظر، فهرست مقاالت می

 

 
 (4)شکل 
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عضو، نام  آنصفحه پروفایل علم سنجی ، در نوار باالی محترم هیات علمی عضوبرای  Author IDدر صورت وجود  -

 ( 5. )شکل پایگاه داده مورد نظر نمایش داده می شود

 و با عدم نمایش نام آنان باشدهای داده مذکور میپایگاه در چنانچه هر یک از اعضای محترم دارای صفحه اختصاصی *

کی را برای پست الکترونی لینک صفحه خود در پایگاه مذکور ،استخود رو به رو  در نوار باالی صفحه پروفایل علم سنجی

  .دنمای ارسال "راهنما"درج شده در انتهای این 

 
 (5)شکل

 

نمایش در آن پایگاه صفحه عضو هیات علمی (، 5های نمایش داده شده در )شکل پایگاه با انتخاب هر یک از عناوین -

 (6شود. )شکل می داده

 لینک صفحه خود در پایگاه مذکورشود، داده، به صفحه اشتباه ارجاع داده می چه پس از کلیک بر روی عنوان پایگاهنچنا *

 .دینمای ارسال "راهنما"را برای پست الکترونیکی درج شده در انتهای این 

 
 (6)شکل 

 

 هایاختالف میان داده امکان وجودشود هفته یک بار توسط ربات بروزرسانی می 2هر  علم سنجیاز آنجایی که سامانه  *

 وجود دارد.های استنادی با مقادیر مذکور در پایگاه پروفایل شخصی عضو هیات علمیدر صفحه  ،سنجیعلم
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ز نی "مشاهده رزومه"و  "بروزرسانی رزومه از گلستان"دو لینک در نوار باالی صفحه پروفایل علم سنجی هر عضو،  -

 (  7دیده می شود. )شکل 

 

 
 (7)شکل 

 

)آدرس  .شودمی نمایش داده "ورود به سامانه رزومه علمی"صفحه ، "بروزرسانی رزومه از گلستان"ینک با انتخاب ل -

رزومه عضو هیات علمی،  "کلمه عبور"و  "نام کاربری" با وارد کردن (. http://cv.kntu.ac.ir سایت رزومه علمی:

سامانه رزومه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی  راهنمای"از )در صورت نیاز  گردد.میبروزرسانی  فردعلمی 

 (8)شکل (. فرماییداستفاده  "خواجه نصیرالدین طوسی

 

 
 (8)شکل 

 

فحه ص، "مشاهده رزومه"با انتخاب لینک  ،بروزرسانی شده باشدعضو هیات علمی چنانچه پیشتر سامانه رزومه علمی  -

 (9شود. )شکل می نمایش داده  http://cv.kntu.ac.irدر سایت اصلی رزومه علمی فرد 

http://cv.kntu.ac.ir/
http://cv.kntu.ac.ir/
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 طوسی ندااگشنه صنعتی خواهج نصیر الدی  اعضای هیات علمی  علم سنجیراهنمای ساماهن 

 
 (9)شکل 

 

 هایلینک ودرخواست  ،شودمشاهده نمی علم سنجی در لیست سامانهنام آنان هیات علمی جدید که  محترم اعضای* 

 .ارسال نمایندبه پست الکترونیکی زیر  را های استنادیصفحات خود در پایگاه

 

 پست با یا حاصل فرمایید تماس دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاهصورت وجود هرگونه سوال یا مشکل با  در** 

 مطرح نمایید. را مشکل   Nezarat_qa@kntu.ac.ir الکترونیک

 

 
 

 

 تهیه شده در: مرکز فناوری اطالعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 1399ماه  اردیبهشت


