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نوان يک استارت آپ دانش بنيان به در مرکز رشد دانشاگه شهيد بهشتي مستقر مي باشد و به ع"ناگشت"

ه ها، مراکز پژوهشي و سازمان دنبال رشد و توسعه ي خدمات علم سنجي و فناوري سنجي در دانشاگ
.هاي دانش بينان هستيم

راي در صورت عدم وجود واحد علم سنجي در مرکز شما، نگاشت قابليت انجام کليه ي مأموريت هاي مربوطه ب•

.سازمان را دارا مي باشد/رصد و گزارشات الزم به مديران و اعضاء دانشگاه

ت، منابع و سازمان شما امکان بررسي و انجام خدماتي که نياز به سرع/ به عنوان همکار واحد علم سنجي در دانشگاه•

.نرم افزارهاي خاص براي توليد گزارشات را دارد ما در کنارتان هستيم

.براي انجام کليه ي خدمات آموزشي، مشاوره اي و پژوهشي  اعالم آمادگي مي کنيم•

معرفی

http://Negasht.net/

http://negasht.net/


رصد توليدات علمي و سنجش عملکرد پژوهشي•
هاي پژوهشيسنجش کيفيت، بهره وري و اثرگذاري فعاليت •
سنجش نوآوري در مطالعات تحقيق و توسعه•
هاهاي علمي سازمان هاي مختلف مشارکت و همکاريسنجش جنبه •
هاي موضوعي مختلفمطالعات استنادي در حوزه •
هاي مختلفهاي پژوهشي انجام گرفته در سازمانکنترل کيفيت فعاليت •
هاي پژوهشيهاي علمي در فعاليتبررسي و کنترل انواع سرقت •
هاي اجتماعيهاي پژوهشي در محيط رسانهتحليل فعاليت •
هاهاي علمي سازمانمطالعه ثروت و سرمايه•
هاي رتبه بندي جهانيها در نظامها و ارائه برنامه در راستاي بهبود رتبه آنالمللي دانشگاه مطالعه جايگاه بين •
تعامالت علمي صنعت و دانشگاه•

خدمات علم سنجي

http://Negasht.net/ پژوهشی-خدمات

http://negasht.net/خدمات-پژوهشی


Scopusو  Web of Scienceمطالعه توليدات علمي دانشگاه در دو پايگاه استنادي •

Scopusو  Web of Scienceمطالعه عملکرد و تاثيرگذاري استنادي دانشگاه در دو پايگاه استنادي •

هاي مختلف علم سنجيهاي علوم کشور بر اساس شاخص مطالعه رتبه دانشگاه در ميان ساير دانشگاه•
هاي مختلف علم سنجيهاي مختلف دانشگاه بر اساس شاخصها و دانشکده مطالعه عملکرد گروه •
سنجي و تعيين نويسندگان پرتوليد، پراستناد و هستههاي مختلف علم مطالعه عملکرد اعضاي هيات علمي دانشگاه بر اساس شاخص•
سنجيهاي مختلف علم هاي سراسر کشور بر اساس شاخص و با ميانگين عملکرد دانشگاه. …هاي مشخص مقايسه عملکرد دانشگاه با ساير دانشگاه•
سازمان/ارائه ي گزارشي از منابع خطا در پايگاه هاي استنادي براي دانشگاه•

هاي مختلفمطالعه مقاالت پراستناد و برتر دانشگاه در رشته•
سنجيهاي مختلف علم هاي پژوهشي دانشگاه در يک بازه زماني بيست ساله بر اساس شاخصمطالعه روند فعاليت•
ترين سطح کيفيت و اثرگذاري ها از باالهايي که همکاري علمي با آنتعيين دانشگاه)ها المللي دانشگاه و مطالعه تاثيرگذاري استنادي اين همکاريهاي علمي ملي و بين مطالعه همکاري•

(.برخوردار بوده است

الملليهاي علمي دانشگاه در سطح ملي و بين ترسيم و مصورسازي نقشه •
اندمطالعه کيفيت مجالتي که پژوهشگران دانشگاه مقاالت خود را در آن مجالت منتشر کرده•
الملليهاي پژوهشي دانشگاه در سطح بينمطالعه قابليت •

خدمات علم سنجي

http://Negasht.net/ پژوهشی-خدمات

http://negasht.net/خدمات-پژوهشی


ارزيابي ساختاري و محتواي وب سايت ها•

بررسي وب سايت ها بر اساس شاخص هاي استاندارد جهاني در نظامهاي رتبه بندي•

مقايسه با وب سايت هاي مشابه در حوزه موضوعي•

ارائه راهکار براي بهينه سازي فعاليت وب سايت ها•

خدمات وب سنجي

http://Negasht.net/ پژوهشی-خدمات

http://negasht.net/خدمات-پژوهشی


که در . دساي اکسپلور يک محصول ويژه براي هر دانشگاه، مرکز پژوهشي و سازمان ها مي باش
.آن داده هاي منتشر شده توسط اعضا، جمع آوري و انتشار مي يابد

منتشر شده افراد ويژگي اصلي اين پايگاه است که براي هر سند علميداده هاي علم سنجي 
.توسط فرد، شاخص هاي مربوطه ارائه گرديده است

و ي پژوهشي واحدهاي تحقيقاتو علمي مقاالت چکيده به همراه کتابشناختي اطالعات •
اعضاي هيئت علميدانشکده ها و تفکيک به دانشگاهي 

مقاالت وتحقيقاتي، اعضاي هيئت علمي مربوط به دانشگاه و واحد سنجي علم هاي شاخص •
منتشر شده

خاصبعضي پارامترهاي و شاخص ها در بندي نتايج جمع •

معرفي

http://Negasht.net/ اکسپلور-ساي

http://negasht.net/%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d9%84%d9%88%d8%b1/


سازمان/دانشگاهاعضاپژوهشي–علمياطالعاتبودندسترسدروبودنبروز•
روزبهومداومبطوردانشگاهسنجيعلمهايشاخصرصد•
سنجيعلمهايهزينهکاهش•
سازماناعضايتمامبراياطالعاتبودندسترسدر•
درشدنارائهتقابليپژوهشگرانوعلميهيئتاعضايانتشاراتتمام)سازمان/دانشگاهدانشپايگاه•

(داردراسامانه
دانشگاهوبومتريکدرتأثير•
فيس)ميعموو(..وگيتريسرچ)علمياجتماعيهايشبکهدرهادادهگذارياشتراکبهقابليت•

(...وبوک
ذکر)نشرياتيحوزهدرSCOPUSوWOSسنجيعلمبهمربوطاطالعاتآخرينازاستفاده•

(مقالههربرايشده

ويژگي ها

http://Negasht.net/ اکسپلور-ساي

http://negasht.net/%d8%b3%d8%a7%db%8c-%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%be%d9%84%d9%88%d8%b1/


http://sbu-lpri.yabesh.ir/

http://sbu-lpri.yabesh.ir/


ارزيابي عملکرد پژوهشي•

هاي پژوهشيافزايش کيفيت و اثرگذاري فعاليت •

هاي داخلي و خارجيها و سازمانمقايسه عملکرد پژوهشي با ساير دانشگاه •

هاي علم و فناوريتدوين استراتژي•

هاي تحقيقاتيهاي پژوهشي و اولويتتعيين قابليت •

الملليهاي رتبه بندي داخلي و بينارتقاء جايگاه در نظام •

ها و نرم افزارهاي متفاوت در زمينه سنجش علم و فناورياستفاده از پلتفرم •

ايخدمات مشاوره 

http://Negasht.net/ اي-مشاوره-خدمات

http://negasht.net/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%c2%ad%d8%a7%db%8c/


هاي اجتماعيشبکهافزارهاي تحليل و نرم کارگاه مفاهيم •
سنجياطالعات در مطالعات علم مصورسازي کاربرد فنون کارگاه •
سنجيعلمهاي و شاخصمفاهيم با کارگاه آشنايي •
سنجيبا اصول وب کارگاه آشنايي •
آلتمتريکسبا کارگاه آشنايي •
کارگاه اعتبارسنجي نشريات علمي•
اسکوپوسکارگاه آموزشي •
سنجيدر حوزه علم نويسي مقاله کارگاه •

آموزش هاي حرفه اي

http://Negasht.net/ اي-حرفه-هاي-آموزش

http://negasht.net/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c/
http://negasht.net/wp-content/uploads/2015/10/Negasht-Train.pdf


هاي مختلف سنجش علمارزيابي عملکرد نشريات علمي بر اساس شاخص •

المللي نشريات علميمطالعه جايگاه ملي و بين •
انجام مطالعات استنادي نشريات علمي•

هاي اطالعاتي و استنادي داخلي و خارجيکمک به نشريات علمي در راستاي نمايه سازي در پايگاه •
ارتقاء کيفيت وب سايت نشريات علمي•

اشاعه اطالعات نشريات در رسانه هاي اجتماعي علمي•

خدمات نشريات علمي

http://Negasht.net/ علمي-نشريات-خدمات

http://negasht.net/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/


زار در زمينه سنجش هاي مختلف کشور در زمينه طراحي پلتفرم و نرم افها و سازمانارائه خدمات به دانشگاه
:علم و فناوري

لم و فناوريهاي مربوط به سنجش عطراحي و اجراي پلتفرم در راستاي استخراج، ارائه و ترکيب داده•
هاي سنجش علم و فناوريطراحي و اجراي نرم افزارهاي تخصصي جهت تحليل داده •

رطراحي پلت فرم و نرم افزا

http://Negasht.net/ افزار-نرم-و-فرم-پلت-طراحي-خدمات

http://negasht.net/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%be%d9%84%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1/


هاي موضوعي مختلفمصورسازي علم و دانش در حوزه •

هاي علميترسيم و تحليل انواع نقشه •

هاي همکاريترسيم و تحليل شبکه •

هاي استناديترسيم و تحليل شبکه •

هاي موضوعيترسيم و تحليل شبکه •

خدمات مصورسازي

http://Negasht.net/ مصورسازي-خدمات

http://negasht.net/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/


Web of Scienceاستخراج داده از پايگاه •

Inciteاستخراج داده از پايگاه •

Journal Citation Reportsاستخراج داده از پايگاه •

Essential Science Indicatorsاستخراج داده از پايگاه •

Scopusاستخراج داده از پايگاه •

SciValاستخراج داده از پايگاه •

هاي اطالعاتي و استنادياستخراج داده از ساير پايگاه•
ده از پايگاهسنجي استخراج شهاي مختلف علماي بر اساس شاخصتدوين گزارشات دوره•

هاي مختلف

استخراج داده هاي عظيم

http://Negasht.net/ عظيم-های-داده-استخراج-خدمات

http://negasht.net/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85/
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