
 ؟ونه دیگران بر روی مقاله شما تأثیر می گذارند و یا از آن تأثیر می گیرندگ: چScopusدر  PlumXسنجه 
 
 

)ارزیابی مقایسه ای استنادات بر حسب درصد( و تأثیر استنادات وزن داده شده بر مبنای  Scopus شمار تعداد استنادات بر اساس Scopusاولیه سنجش سطح مقاله در دارای پنج طبقه است که منشأ   PlumXسنجه

 . می باشد یموضوعحوزه 

 دست یافت؟ Scopusچگونه می توان به واحدهای اندازه گیری سنجش مقاله در 

در قسمت باالی صفحه مقاله بازیابی شده، سطوح سنجش مقاله را مشاهده خواهید کرد. چنانچه بر روی بروید.  Scopus Document details pageجهت دستیابی به واحدهای سنجش مقاالت، ابتدا به آدرس 

"View all metrics"  صفحه جزئیات کلیک کنیدMetrics  .باز خواهد شد که تمامی سنجه های در دسترس و توضیحاتی در مورد هر کدام از آن ها نمایش داده می شود 

 

 

 

http://www.scopus.com/


 ارائه می شود؟ Scopusدر  PlumXچه سنجه هایی توسط 

یط بر خط که اطالعاتی در مورد نحوه برقراری ارتباط مردم با نتایج یک پژوهش )اعم از مقاالت، مقاالت کنگره ها، فصل های کتاب، و ...( در یک محفراگیر جهت تجزیه و تحلیل علم است  واحدیک  PlumXسنجه 

 جهت تحلیل دقیق حجم زیادی از برون داد پژوهشگران، این سنجه به پنج طبقه تقسیم می شود:فراهم می کند. 

 (Usages) میزان استفاده -1

 (Capturesمیزان دریافت ) -2

 (Mentionsمیزان نقل قول ها ) -3

 (Social Mediaمیزان رسانه ای شدن مقاله در شبکه های اجتماعی ) -4

 (Citationsمیزان استنادات به مقاله ) -5

 

 



جهت کسب اطالعات بیشتر، به تصویر زیر نگاه مقاالت شما مورد استفاده قرار می گیرند استفاده نمایید. ارزیابی تأثیر آثار علمی خود و بررسی اینکه چگونه برای  PlumXاز سنجه به عنوان یک پژوهشگر، شما می توانید 

 کنید.

 



ن نرم افزارهای مدیریت استناد، اضافه به لیست عالقه مندی ها( و میزا ، شما می توانید ببینید که بیشترین تأثیر این مقاله مربوط به میزان استفاده )کلیک، مشاده، دانلود و...(، دریافت )ذخیره، انتقال بهدر این تصویر

ر اساس بو...( و رسانه ای شدن مقاله در شبکه های اجتماعی )توییتر، فیس بوک، و...( می باشد.  سایت های خبریر صفحه های وبالگ، ویکی پدیا، دمقاله نقل قول ها )ذکر  مربوط بهاستناد می باشد و کمترین تأثیر آن 

رسانه ای شدن مقاله در شبکه های اجتماعی، وبالگ ها، ویکی پدیا و رسانه های با بررسی دقیق میزان این اطالعات، شما می توانید دریابید که این مقاله در سطح گسترده ای مطالعه شده و استناد دریافت کرده است. 

  یا خیر.  انجام دهیدمطالعات بیشتری خود بر مبنای این مقاله های پژوهش  برای توسعهدر آینده یرید که آیا تمایل دارید خبری، می توانید تصمیم بگ

 مثالی دیگر:

آیا د. کنرا در مورد تأثیر پژوهش شما ارائه  می تواند برخی شاخص های زودهنگام PlumX. کافی استناد دریافت کندتا به اندازه  بنابراین مدت زیادی در دسترس نبودهتازگی منتشر شده و به  تصور کنید مقاله شما

می تواند نشان دهد که مقاله شما قبال مورد استفاده قرار سنجه ها این  به رنگ آبی نشان می دهد؟ Social Mediaبه رنگ بنفش و  Capturesبه رنگ سبز،  Usagesفعالیت علمی شما دایره وسیعی در نواحی 

 است. گرفته و در مورد آن بحث شده 
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