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 زمان عنوان  

 12:30 – 12:40 تالوت آیاتی از کالم هللا مجید 1

 12:40 – 12:50 خیر مقدم  2

 12:50 – 13:10 اهمیت و لزوم آن  –مقدمه ای بر مصورسازي  3

4 

 :معرفی چند سامانه مصورسازی

(  نوپا)در سامانه های نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشکی ایران  -1  
 http://research.ac.ir 

 :سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی -1-1

http://isid.research.ac.ir 

 سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی -1-2

http://usid.research.ac.ir 

 :ابزار مصورسازی واژگان: سامانه لُب -2

ttp://rank.sid.irh 

14:30– 13:10 

5 
 :  مصورسازی در نگارش علمی

 چکیده گرافیکی -1

 مصورسازی با نرم افزارهای آماری -2

14:50– 14:30 

6 
 انواع مصورسازي 

 مفاهیم مصورسازی به صورت شبکه ای

 آشنایی با نرم افزارهای مصورسازی در علم سنجی

15:30– 14:50 

 VOSviewer 15:50-15:30مزایا و مراحل طراحی و اجرای مصورسازی با نرم افزار  7

 15:50-16:30 پرسش و پاسخ  -چالش های مصورسازی  8

 :کارگاهبرنامه 
 :آشنایی با کاربرد تکنیک های مصورسازی علم در بررسی متون پژوهشی  

http://research.ac.ir/
http://isid.research.ac.ir/
http://usid.research.ac.ir/
http://rank.sid.ir/
http://rank.sid.ir/


 مصورسازی؟ –مقدمه 

 جهت انیمیشن  یا نمودار تصاویر، ایجاد برای روشي مصورسازی

  .است پیام طریق از ارتباط برقراری

  فهم قابل راحتي به كه است تصاویری به داده ها تبدیل ،مصورسازی

  شمار به علمي اكتشاف فرایند از ضروری بخشي امروزه و بوده

   .مي آید



 :  اهمیت و لزوم مصورسازی علم

  مباني، تبیین به متفاوتي جنبه های از صاحب نظران و متخصصان

 اطالعات مصورسازی كاركردهای و ساختار اهداف، موقعیت،

 :پرداخته اند

  داده ها، عظیم حجم•

 اطالعات درک قابلیت با همراه داده ها خالصه سازی•



نوین اطالعات نظام های مصورسازی در سامانه 

 (نوپا)پزشکی ایران های  پژوهش

http://research.ac.ir/ 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

 

http://isid.research.ac.ir/ 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

 

http://isid.research.ac.ir/ 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی

 کانادا
 ایالت متحده

 ایتالیا
 نیوزلند

 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی

 

http://usid.research.ac.ir/  



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی

 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی

 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی

 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی

 



 :مصورسازی در سامانه های نوپا
 سامانه علم سنجی دانشگاه های پزشکی

 



 واژگانابزار مصورسازی : لُب

http://rank.sid.ir/ 

http://rank.sid.ir/ 

 اطالعات مركز دادگان تحلیل اداره توسط واژگان مصورسازی ابزار

   .است دسترسي قابل رایگان صورت به دانشگاهي، جهاد علمي

 صورت به خود، اطالعات ورود با .محققان به كمک برای است ابزاری لُب

   .كنید مصور را خود متن انگلیسي و فارسي متن

  .مي شوند دیده بزرگتری اندازه با دارند، را بسامد بیش ترین كه كلماتي



 ابزار مصورسازی واژگان: لُب

http://rank.sid.ir/ 



 Graphical Abstract  چکیده تصویری یا
 

 را خود کار حاصل که خواهند می مقاله نویسندگان از مقاله سابمیت هنگام مجالت برخی

 گرافیکی چکیده .کنند ارائه گرافیکی چکیده فایل قالب در و تصویری بصورت

 .است مقاله اصلی های یافته از بصری و تصویری موجز، خالصه،؛

 علمی نوشته و مطلب پیام متوجه آسانی به خواننده که است ای گونه به تصویری چکیده 

 گراف قالب در را آن نتیجه و خود پژوهش جریان کل نویسنده است الزم بنابراین شود،

 .نمایند ارائه خوانندگان برای فهم قابل و تصویری صورت به و

 مقاله نیز و آنالین محتویات فهرست آنالین، جستجوی نتایج فهرست در گرافیکی چکیده 

 .گیرد نمی قرار چاپی نسخه یا و مقاله PDF فایل در اما شد، خواهد داده نمایش آنالین



 تصویری/نمونه ای از چکیده گرافیکی

 



 مصورسازی با

 نرم افزارهای آماری

 

 اکسل  و SPSSترسیم نمودار با •

• GraphPad Prism  آن از که است قدرتمند افزاری نرم 

 وسیله به کار نتایج نمایش و آماری مسائل حل برای

  .باشد می ها گراف و نمودارها

 تر آسان بسیار نمودارها رسم افزار نرم این از استفاده با•

 وارد را خود های داده مرحله چند در فقط کافیست باشد، می

 .نمایید رسم را خود نمودار و کرده

 



را در هفت انواع مصورسازی ، (1998) اشنایدرمن
 :مقوله طبقه بندی مي كند

 One Dimension (1D)یک بُعدی داده های •

 Two Dimension (2D)داده های دوبُعدی •

  Three Dimension (3D) داده های سه بُعدی •

 Mutli Dimensionداده های چندبُعدی •

 Temporalزماني •

 Hierarchicalسلسله مراتبي •

 Network شبكه ایو •

 



 :  مفاهیم مصورسازی علم

 شبکه مصورسازی 

  قالب در آنها روابط و گره ها قالب در  ها موجودیت داده ها ارائه

   یالها

 متقارن ماتریس قالب در است، گراف ریاضی نظریه بر مبتنی 

 یک ارتباط ) جهت دار شبکه های دسته دو به که نامتقارن و

 تقسیم (دوطرفه ارتباط ) جهت بدون شبکه های و (طرفه

 .می شوند

 



 :  مفاهیم مصورسازی علم

 شبکه مصورسازی 

 :  ازدر مصورسازی شبکه ای عبارتند شبکه های پایه •

 استنادی، شبکه های 1.

 ، هم استنادی2.

 ، هم تألیفی3.

 کتابشناختی، زوج 4.

 هم آیندی واژگان و 5.



 :  مفاهیم مصورسازی علم

 شبکه مصورسازی 

 : شبکه های پایه عبارتند از•

 شبکه های استنادی، 1.

 ، هم استنادی2.

 هم تألیفی، 3.

 زوج کتابشناختی، 4.

 و هم آیندی واژگان 5.

  علم سنجي حوزه در جهت دار شبكه تنها

  .است استنادی شبکه

 .مي دهد نشان تأثیر با همراه را علم روند



 :  مفاهیم مصورسازی علم

 شبکه مصورسازی 

 : شبکه های پایه عبارتند از•

 شبکه های استنادی، 1.

 ، هم استنادی2.

 هم تألیفی، 3.

 زوج کتابشناختی، 4.

 و هم آیندی واژگان 5.

  یک همزمان استناد : هم استنادی شبکه

 .است دیگر سند دو به سند

 نشان را استناد مورد سند دو شباهت 

   .مي دهد



 :  مفاهیم مصورسازی علم

 شبکه مصورسازی 

 : شبکه های پایه عبارتند از•

 شبکه های استنادی، 1.

 هم استنادی، 2.

 ، هم تألیفی3.

 زوج کتابشناختی، 4.

 و هم آیندی واژگان 5.

  یک هم با نویسنده دو :هم تألیفی شبکه

 .مي سازند را سند

 .است دانش اشتراک و هم كاری بر دال  



 :  مفاهیم مصورسازی علم

 شبکه مصورسازی 

 : شبکه های پایه عبارتند از•

 شبکه های استنادی، 1.

 هم استنادی، 2.

 هم تألیفی، 3.

 زوج کتابشناختی، 4.

 و هم آیندی واژگان 5.

 هم شبكه این :كتابشناختي زوج شبكه 

  ارجاع كه مي دهد نشان را مقاالت بین شباهت

 شبكه این .است سند دو به سند یک همزمان

 مقاله زیرا است تر ایستا هم استنادی شبكه برخالف

  همان در سند یک پایان ارجاعات .است شده نوشته

 مقاالت بازیابي در بیشتر .مي شود بسته زمان

 .دارد كاربرد



 :  مفاهیم مصورسازی علم

 شبکه مصورسازی 

 : شبکه های پایه عبارتند از•

 شبکه های استنادی، 1.

 هم استنادی، 2.

 هم تألیفی، 3.

 زوج کتابشناختی، 4.

   و هم آیندی واژگان5.

شبکه هم واژگانی یا هم وقوعی  

دو واژه همزمان در یک سند : واژگان

این واژه در هر جای سند . آمده است

 .  مي تواند باشد

 نشان را اسناد بین شباهت هم شبكه این

 .مي دهد



 آشنایی نرم افزارهای مصورسازی در علم سنجی
 

HistCite 

PAJEK 

RefViz 

Visone 

Cite Space 

AuthorMap 

Network Workbench 

VOSviewer 

… 

 



 VOSviewerآشنایی با 

  به کتابسنجی های تحلیل و تجزیه تسهیل هدف با كه برنامه این

 .است آمده وجود

  داده اساس بر علمی مجالت یا نویسندگان های نقشه ایجاد در

 های داده اساس بر ،ها کلیدواژه نقشه ایجاد یا استنادی هم های

   .رود كار به  تواند رخدادیمي هم

started-www.vosviewer.com/gettinghttp://   

http://www.vosviewer.com/ 

http://www.vosviewer.com/getting-started
http://www.vosviewer.com/getting-started
http://www.vosviewer.com/getting-started
http://www.vosviewer.com/getting-started


 VOSviewerآشنایی با 

http://www.vosviewer.com/ 

http://www.vosviewer.com/download 



 VOSviewerآشنایی با 

http://www.vosviewer.com/ 

http://www.vosviewer.com/download 



 VOSviewerآشنایی با نحوه کار  

 



 VOSviewerآشنایی با نحوه کار  

 



 VOSviewerآشنایی با نحوه کار  

 



 VOSviewerنتایج مصورسازی در  

 



 :برای مطالعه بیشتر منابع

 .35-24 ،(3)1 فنون، و علوم ماه كتاب .فكری افق سوی آن :اطالعات مصورسازی .(1388) .فریبرز درودی•

 .34-25 ،(1)0 ارتباطات، و رساني اطالع كتاب نقد .علم بازنمایي در نوین رویكردی اطالعات مصورسازی .(1393) .فریبرز درودی•

 و كتابداری ملي مطالعات .مصورسازی حوزه نظری مباني با آشنایي : اطالعات دیداری پردازش و تصویری ارتباط .(1390) .عادل نژاد سلیماني فریبرز، درودی•

 .23-6 ،(86)اطالعات سازماندهي

-154 ،(24)0 اطالعات، سازماندهي و كتابداری ملي مطالعات .اطالعات بازیابي فرایند در مصورسازی نقش .(1392) .نرگس محمدعلیپور فریبرز، درودی•

173. 

 و كتابداری ملي مطالعات .مصورسازی حوزه نظری مباني با آشنایي :اطالعات دیداری پردازش و تصویری ارتباط .(1390) .سلیماني عادل نژاد فریبرز، درودی•

 .(86 پیاپي) 2 شماره 1390 تابستان دوم و بیست سال (سابق كتاب) اطالعات سازماندهي

   .(۷8)كلیات ماه كتاب .سنجي علم افزارهای نرم (1۳89 مهر) .فرشته گاه، دیده و هاجر ستوده،•

 .60-47 ،(6)1 شناسي، اطالع .رساني اطالع و كتابداری در آن كاربردهای و اطالعات مصورسازی .(1388) .جواد پور عباس•

 اطالعات، سازماندهي و كتابداری ملي مطالعات فصلنامه .اطالعات بازیابي در آنها كاربرد و ها اینفوكریستال .(1392) .داریوش مطلبي محمدرضا، فرهادپور•

22(3)، 24-45. 

• Hartley J. Current findings from research on structured abstracts: An update. J Med Libr Assoc. 2014;102(3):146-8. 
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