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پایــگاه رتبهبنــدی شــهرداریها ( )cty.irجایــگاه علمــی شــهرداریها و میــزان اهمیــت پژوهــش بــرای هــر یــک از آنهــا را بــا تحلیــل و
بررســی دقیــق مقــاالت علمــی منتشــر شــده در همایشهــا و مجــات علمــی کشــور رصــد مینمایــد .نتایــج ایــن پایــگاه معیــاری بــرای
اندازهگیــری تعهــد شــهرداریها بــه مدیریــت علمــی و تخصصــی شــهرها اســت.
این سایت با همکاری دو مجموعه شرکت کیمیاخردپارس و پایگاه سیویلیکا ایجاد شده است.
گســازی تخصصــی در حوزههــای مدیریــت
شــرکت کیمیاخردپــارس 1بــا بیــش از یــک دهــه فعالیــت موثــر در زمینــه آمــوزش و فرهن 
بحــران ،ریســک و  ،HSEپدافنــد غیرعامــل ،متدولــوژی ارزش ،مدیریــت و مهندســی ســیالب ،تغییراقلیــم و … و ارائــه خدمــات
آموزشــی برابــر بــا  ۲۲۰هــزار نفرســاعت تــا کنــون ،همچنــان در تــاش اســت تــا بــا تکیــه بــر کار گروهــی و اســتفاده از دانــش روز ،نقشــی
موثــر در ارتقــای دانــش و آ گاهــی متخصصــان و کارشناســان کشــور داشــته باشــد.
لهــای کشــور ،تــا ایــن لحظــه بیــش
سهــا و ژورنا 
مجموعــه ســیویلیکا 2بــه عنــوان بزرگتریــن مرجــع نمایهســازی مقــاالت علمــی کنفران 
از یــک میلیــون و یکصــد هــزار عنــوان مقالــه را نمایهســازی و تحلیــل نمــوده و ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و
موسســات علمــی کشــور داشــته و پربازدیدتریــن پایگا ههــای علمــی کشــور را مدیریــت مینمایــد.
نتایجــی کــه در ایــن ســایت بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت ،بخشــی از توانمنــدی ایــن مجموعــه در انجــام تحلیلهــای علمــی
لهــای محتوایــی ویــژهای بــرای جامعــه حــوزه شــهری نیــاز
یهــا و تحلی 
اســت و در صورتــی کــه احســاس نیــاز نماییــم کــه خروج 
اســت ،آن را بــه ســایت اضافــه میکنیــم.

		1. https://kimiakherad.ir 2. https://civilica.com
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منابع علمی
مقــاالت پایــگاه ســیویلیکا بــه عنــوان مبنــای رتبهبنــدی شــهرداریهای کشــور مــورد تحلیــل قــرار میگیــرد .ســیویلیکا نمایهکننــده و
دهــزار عنــوان مقالــه علمــی را
لهــای علمــی کشــور اســت و تا کنــون حــدود یــک میلیــون و یـک ص 
سهــا و ژورنا 
ناشــر مقــاالت کنفران 
از همایشها و مجالت علمی کشور نمایه نموده است.
شهــا و مجــات علمــی معتبــر را کــه تحــت حمایــت ســیویلیکا باشــند نمای هســازی مینمایــد .امــکان
ســیویلیکا مقــاالت همای 
لهــا (بــه صــورت داوری نشــده) وجــود نــدارد .ممکــن اســت برخــی
شهــا و ژورنا 
نمای هســازی مقــاالت خــارج از چهارچــوب همای 
مســنجی قــرار نگیــرد.
یشــود مقالــه شــما وارد پروســه نمای هســازی و عل 
شهــا تحــت حمایــت ســیویلیکا نباشــند کــه باعــث م 
از همای 
شهــا ،از معتبــر بــودن همایــش و
لــذا پیشــنهاد میکنیــم بــرای جلوگیــری از بــروز چنیــن مشــکلی ،قبــل از ارســال مقــاالت خــود بــه همای 
سهــای ایــران ()/https://civilica.com/calendar
نمای هســازی آنهــا در ســیویلیکا طبــق اطالعات منتشــر شــده در بخــش تقویــم کنفران 
و یا پایگاه رسمی همایشهای ایران ( )https://www.symposia.irاطمینان حاصل فرمایید.
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1,181

6,436

در حال حاضر مقاالت  1،181عنوان ژورنال تخصصی کشور و  6،436کنفرانس علمی
نمایه شدهاند که به صورت لحظهای نمایهسازی مقاالت جدید انجام و تحلیل علمی آنها انجام میپذیرد.
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تحلیلهای محتوایی و علمسنجی
شهــا در
یشــود .تحلیلهــای علمیســنجی و تحلیلهــای محتوایــی .مــا از هــر دوی ایــن رو 
دو نــوع تحلیــل بــر روی مقــاالت انجــام م 
ایــن پایــگاه اســتفاده نمودهایــم.
.1تحلیلهایعلمسنجی:
لهــا بــر اســاس ســمت نویســندگان اســت و معمــوال در حــوزه دانشــگاهی بــرای اندازهگیــری میــزان مشــارکت مرا کــز علمــی و
ایــن تحلی 
نکــه
نجــا ایــن تحلیــل را بــرای شــهرداریهای کشــور انجــام دادهایــم و براســاس ای 
یشــود .مــا در ای 
انتشــار مقــاالت علمــی اســتفاده م 
هــر یــک از نویســندگان در کــدام یــک از شــهرداریهای کشــور مشــغول فعالیــت هســتند و بــا ســمت رســمی در شــهرداری ()Affiliation
اقــدام بــه انتشــار ایــن مســتندات علمــی نمودهانــد ،مشــخص میکنیــم کــه پژوهشــگران هــر شــهرداری چــه میــزان در انتشــار مقــاالت
علمــی فعــال بودهانــد.
یشــود .بدینمعنــی کــه ا گــر یــک مقالــه توســط  4پژوهشــگر از
مســنجی تکــرار ســمتها در یــک مقالــه نادیــده گرفتــه م 
در تحلیــل عل 
یــک شــهرداری نوشــته شــده باشــد ،ایــن مقالــه فقــط یــک بــار در محاســبات آمــار مقــاالت منتشــر شــده ایــن شــهرداری در نظــر گرفتــه
میشود .عالوه بر این جایگاه نویسنده در بین نویسندگان تاثیری در آمار علمسنجی ندارد.
همچنیــن بــر اســاس ســمتهای متنــوع از شــهرداریها و دانشــگاههای مختلــف ،اختصــاص یــک مقالــه بــه بیــش از یــک مرکــز امــری
یشــود.
عــادی محســوب م 
الزم بــه ذکــر اســت کــه درج بیــش از یــک ســمت بــرای یــک نویســنده شــامل دانشــگاه و شــهرداری و  ...باعــث خطــا در سیســتم
مســنجی بــرای دانشــگاهها اســت .یعنــی ا گــر نویســندهای ســمت خــود را بــه صــورت ترکیبــی از
لهــای عل 
یشــود و اولویــت تحلی 
م 

6
یشــود
مســنجی بــه شــهرداری در نظــر گرفتــه نم 
«هیــات علمــی دانشــگاه  1و کارشــناس شــهرداری  »1درج نمــوده باشــد ،اختصــاص عل 
مســنجی بــر مبنــای دانشــگاه اســت.
صهــای عل 
و اولویــت اختصا 
لــذا شــهرداریها بایــد توجــه نماینــد کــه ا گــر کارشناســان و پژوهشــگران آن شــهرداری در حــال نــگارش و ثبــت مقــاالت خــود در یــک
مســنجی
لهــای عل 
همایــش یــا مجلــه علمــی هســتند ،حتمــا از ســمت رســمی و یکتــای خــود در آن شــهرداری اســتفاده کننــد تــا تحلی 
در آمــار آن شــهرداری لحــاظ شــود.
.2تحلیلهای محتوایی
لهــا ،بــر اســاس محتــوای مقــاالت انجــام میگیــرد .در تحلیــل محتوایــی بررســی میکنیــم کــه ایــن مقالــه در خصــوص
نــوع دیگــر تحلی 
یکــی از شــهرداریهای کشــور نوشــته شــده اســت .ایــن تحلیــل براســاس وجــود نــام ایــن شــهرداری در عنــوان ،چکیــده یــا کلمــات
یشــود.
کلیــدی مقالــه ارزیابــی م 
ممکــن اســت یــک مقالــه بــرای «شــهرداری تبریــز» نوشــته شــده باشــد ولــی هیــچ یــک از افــرادی کــه در ســمت آنهــا شــهرداری تبریــز
اســت ،در بیــن نویســندگان وجــود نداشــته باشــد و کل مقالــه توســط اســاتید و پژوهشــگران دانشــگاهی نــگارش یافتــه باشــد .لــذا
یشــوند.
لهــای محتوایــی کامــا بــه صــورت مجــزا انجــام م 
مســنجی و تحلی 
لهــای عل 
تحلی 
عــاوه بــر ایــن ممکــن اســت پژوهشــگران «شــهرداری مشــهد» ،در خصــوص یــک موضــوع کالن شــهری تحقیــق نمــوده باشــند (ماننــد
دوچرخــه شــهری) و مقالــه بــه صــورت مــوردی در خصــوص «شــهرداری مشــهد» نباشــد.
لهــای محتوایــی بــه آن شــهرداری اختصــاص نمییابــد .حتمــا بایــد در عنــوان ،چکیــده یــا کلمــات کلیــد ،عبــارت
لــذا در تحلی 
«شــهرداری مشــهد» وجــود داشــته باشــد تــا جــزو مقــاالت منتشــر شــده دربــاره «شــهرداری مشــهد» لحــاظ شــود.
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مشارکت شهرداری در پایگاه
حهــای پژوهشــی
شهــا در قالــب طر 
یشــود .بخشــی از ایــن پژوه 
تمــام مطالعــات مدیریــت شــهری ،در نهایــت بــه شــهرداریها ختــم م 
یشــود .بــا توجــه بــه رصــد کلیــه مقــاالت
دانشــگاهی و برخــی در قالــب مطالعــات پژوهشــگران و کارشناســان شــهرداریها انجــام م 
علمــی کشــور توســط ســیویلیکا ،هــر مقالـهای کــه در ایــن زمینــه منتشــر شــود و یــا توســط پژوهشــگران شــهرداریها تهیــه شــود ،در ایــن
یشــود.
پایــگاه منعکــس م 
آمــار و ارقــام ارائ هشــده در ایــن پایــگاه ،بــه مدیــران شــهری کمــک میکنــد تــا رونــد مطالعــات علمــی حــوزه شــهری را زیــر نظــر داشــته و
شهــای تحقیقاتــی
حهــا و پژوه 
دســازی کامــل طر 
بتواننــد برنامهریــزی الزم را انجــام دهنــد .ایــن مجموعــه امــکان نمای هســازی و مستن 
حهــای پژوهشــی مرا کــزی ماننــد «مرکــز تحقیقــات مســکن و شهرســازی» بــه
فشــده در شــهرداریها را دارد .در حــال حاضــر طر 
تعری 
یشــود کــه در آدرس زیــر میتوانیــد مشــاهده نماییــد:
صــورت کامــل در ســیویلیکا نمای هســازی و مســتند م 
https://civilica.com/l/1205/r/
شهرداریها هم میتوانند برای نمایهسازی کلیه طرحهای پژوهشی که تا کنون انجام دادهاند در پایگاه سیویلیکا اقدام نمایند.
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مزایای انتشار طرحهای پژوهشی عبارتند از :
ارتقاء جایگاه شهرداری در انجام مطالعات شهری و بکارگیری اصول علمی در مدیریت شهری
جلوگیری از انجام مطالعات تکراری
تشویق پژوهشگران حوزه شهری به انجام مطالعات دقیقتر
امکان دسترسی به منابع بزرگ دادههای پژوهشی و تحقیقاتی بین شهرداریهای کشور
حهــای نمایــه شــده در پایــگاه رتبهبنــدی
حهــای تحقیقاتــی شــهرداریها را دارد و کلیــه طر 
مجموعــه ســیویلیکا آمادگــی نمای هســازی طر 
یگــذارد.
شــهرداریهای کشــور منعکــس شــده و در جایــگاه شــهرداریها تاثیــر م 
عــاوه بــر مــوارد فــوق ،امــکان دسترســی ســازمانی کارشناســان و پژوهشــگران شــهرداریها ،بــه کلیــه مقــاالت نمای هشــده در پایــگاه
ســیویلیکا وجــود دارد تــا منابــع الزم بــرای پژوهشــگران شــهرداریها را تامیــن نمایــد .در حــال حاضــر برخــی از مرا کــز پژوهشــی
شــهرداریها دسترســی بــه مقــاالت را بــرای کارشناســان خــود فراهــم نمودهانــد.
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بخشهــای مختلــف پایــگاه رتبهبنــدی شــهرداریها
پایگاه رتبهبندی شهرداریها ،دارای چند صفحه مهم است که عبارتند از:
.1صفحه اول سایت
ایــن صفحــه یــک دیــد کلــی نســبت بــه محتــوای ارائــه شــده در پایــگاه را بــه کاربــر میدهــد
و لینکهــای الزم را بــه صفحــات داخلــی ایجــاد میکنــد .یکســری کلیــدواژه مهــم حــوزه
مطالعــات شــهری در ابتــدای صفحــه قــرار داده شــده اســت .بــا کلیــک بــر روی هــر یــک
از ایــن کلیدواژ ههــا ،صفح ـهای از لیســت کلیــه مقــاالت منتشــر شــده در هــر یــک از ایــن
یشــود کــه بــه همــراه نمــودار ســاالنه تعــداد مقــاالت اســت.
محورهــا نمایــش داده م 
در صفحــه اول ســایت ،آمــار کلــی مقــاالت حــوزه شــهری نیــز ارائــه شــده اســت کــه شــامل
تعــداد کل مقــاالت تحلیــل شــده ،آمــار مقــاالت مرتبــط بــا حــوزه شــهری و تعــداد صفحات
سهــا و مجــات مرتبــط را نمایــش میدهــد.
مقــاالت ،تعــداد کنفران 
بخشــی بــه نمایــش آخریــن مقــاالت نمای هشــده در حــوزه شــهر و شــهرداری اختصــاص
شگــران شــهرداریها» پژوهشــگرانی از شــهرداریهای
دارد و در بخش«برتریــن پژوه 
یشــود.
کل کشــور کــه بیشــترین تعــداد مقالــه را منتشــر نمودهانــد نمایــش داده م 
کلیــه ایــن آمــار بــه صــورت برخــط بــه دیتابیــس ســیویلیکا متصــل اســت و بــا اضافــه شــدن
یشــود.
مقــاالت جدیــد بــه صــورت خــودکار بـهروز م 
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.2صفحه اختصاصی شهرداریها
بــرای هــر شــهرداری کــه حداقــل یــک
مقالــه در مــورد آن منتشــر شــده باشــد،
یــک صفحــه اختصــاص بــر روی پایــگاه
رتبهبنــدی شــهرداریها قــرار دارد.
در ایــن صفحــه ســعی شــده اســت کلیــه
لهــای
آمــار علمــی شــهرداری کــه از تحلی 
مســنجی و محتوایــی اســتخراج
عل 
یشــوند نمایــش داده شــود.
م 
سهــای اطالعاتــی ایــن
شهــا و با ک 
بخ 
یشــوند.
صفحــه در زیــر توضیــح داده م 
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 _ 1 _2پژوهشگران برتر هر شهرداری
ایــن بخــش بــر اســاس ســمتهای پژوهشــگران تهیــه شــده
اســت .بــه صــورت تجمیعــی کلیــه پژوهشــگرانی کــه بــا ســمت
شــهرداری مــورد نظــر مقالــه منتشــر نمودهانــد را بررســی میکند.
از بیــن کلیــه نویســندگان ،افــرادی کــه بیشــترین تعــداد
مقــاالت را منتشــر نمودهانــد بــه ترتیــب در ایــن با کــس نمایــش
مید هــد.
توجــه نماییــد کــه ایــن آمــار تجمیعــی اســت و بــر اســاس
کجــا در نظــر
یشــود و کل ســالها را ی 
ســال تحلیــل نم 
میگیرد.
انتظــار م ـیرود شــهرداریها بــه منظــور ارج نهــادن بــه
تهــای علمــی و تحقیقاتــی کارشناســان و مدیــران خود،
فعالی 
از پژوهشــگران برتــر خــود تقدیرهــای الزم را بــه عمــل بیاورنــد.

12

 _ 2 _2دانشگاهها و مرا کز علمی
ایــن بخــش بــه دانشــگاههایی اختصاص دارد که بیشــترین ســهم
را در انتشــار مقــاالت مربــوط بــه هر شــهرداری داشــتهاند.
بــرای مثــال  21مقالــه توســط دانشــگاه شــیراز منتشــر شــده کــه در
آن بــه یکــی از موضوعــات «شــهرداری شــیراز» اشــاره شــده اســت.
آمــار ایــن بلــوک بــه شــهرداریها نشــان میدهــد کــه بیشــتر از همــه
موضوعــات علمــی آنهــا مــورد توجــه کــدام یــک از دانشــگاهها
و مرا کــز علمــی کشــور بــوده اســت و در آینــده بتواننــد حمایــت
بیشــتری را از پژوهشــگران آن مرا کز برای انجام کارهای تحقیقاتی
حــوزه مدیریــت شــهری داشــته باشــند.
شهــای دانشــگاههایی باشــند که
شــهرداریها بایــد قــدردان پژوه 
بخاطر موضوعات و مسائل شهری آنها ،اقدام به انجام مطالعات
تحقیقاتــی و انتشــار مقــاالت علمــی نمودهانــد و تــا میتواننــد از
یهــای ایــن مرا کــز علمــی اســتفاده نماینــد.
امکانــات و توانمند 
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 _ 3 _2کلیدواژههای مهم در مقاالت
ایــن بخــش بــه ارائــه کلیدواژههایــی اســت کــه در
مقــاالت هــر شــهرداری مــورد توجــه واقــع شــده اســت.
برای مثال کلیدواژههایی مانند:
«میــدان شــهرداری رشــت» ،فضــای شــهری ،مدیریــت
شــهری و  ...پرکاربردتریــن کلیدواژ ههــا در مقاالت منتشــر
شــده بــرای شــهرداری رشــت بــوده اســت.
ایــن کلیدواژ ههــا نشــان میدهــد در هــر شــهر و
شــهرداری ،کــدام موضوعــات از بیشــترین اهمیــت
برخــوردار بوده اســت.
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 _ 4 _2سایر پژوهشگران شهرداری
ایــن بخــش پژوهشــگرانی از پایــگاه ســیویلیکا را نشــان
میدهــد کــه در ایــن پایــگاه دارای صفحــه رزومــه
تخصصــی هســتند و حداقــل یــک مقالــه در ارتبــاط بــا
شــهرداری مــورد منتشــر نمودهانــد.
ایــن با کــس بــه ترتیــب تعــداد مقــاالت نیســت و بــر
اســاس بــه روز رســانی و مقــاالت جدیــد اختصاص یافته
و ..تغییــر میکنــد .هــر یــک از پژوهشــگران لیســت شــده
در ایــن با کــس حداقــل یــک مقالــه در زمینــه شــهرداری
مــورد نظــر منتشــر نمودهانــد.
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 _ 5 _2نمودار ساالنه تعداد مقاالت نوشتهشده
برای هر شهرداری
ایــن نمــودار نشــاندهنده تعــداد مقــاالت منتشــر شــده در هر ســال
بــرای هــر یــک از شــهرداریها اســت .روبهرشــد یــا روبــه افــول
بــودن ایــن نمــودار ،نشــاندهنده رونــد اهمیــت هــر شــهرداری در
جلــب مشــارکت و توجــه پژوهشــگران و محققــان اســت.
بــرای مثــال نمــودار تعــداد مســتندات علمــی منتشــر شــده بــرای
شــهرداری شــیراز ،بــه صــورت ســاالنه در حــال رشــد اســت ،و
ایــن نشــان میدهــد کــه میــزان توجــه بــه مطالعــات علمــی در
شــهرداری شــیراز بــه واســطه شــیوه
نگــرش مدیــران شــهرداری رو بــه
افزایــش بــوده اســت.
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 _ 6 _2فهرست مقاالت
در ایــن بخــش لیســت کامــل مقاالتــی کــه بــرای هــر
یشــود.
شــهرداری نوشــته شــده اســت نمایــش داده م 
هــر کــدام از مقــاالت بــه صــورت مســتند بــه صفحــه
یشــود تــا پژوهشــگران بتواننــد
مقالــه مــورد نظــر لینــک م 
مســتندات الزم بــرای هــر مقالــه را مشــاهده نماینــد.
محــل انتشــار ،ســال انتشــار و کلیدواژ ههــا نیــز در ایــن
یشــوند.
با کــس نمایــش داده م 
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.3صفحه رتبهبندی شهرداریها
در صفحه رتبهبندی شهرداریها با لینک)https://cty.ir/city( :
هماننــد با کســی کــه در صفحــه اول ســایت قــرار دارد ،با کــس
رتبهبنــدی تجمیعــی شــهرداریها را قــرار دادهایــم .در ایــن
شفــرض  100شــهرداری برتــر نمایــش داده
با کــس بــه صــورت پی 
یشــود کــه ایــن رتبهبنــدی بــر اســاس تعــداد
شــدهاند .تا کیــد م 
مقــاالت نوشــته شــده بــرای هــر یــک از شــهرداریها اســت (تحلیــل
موضوعــی).
عــاوه بــر ایــن امــکان انتخــاب رتبــه شــهرداریها در ســالهای
مختلــف نیــز وجــود دارد کــه مقــاالت را بــه تفکیــک ســال
دســتهبندی نمــوده و بــا انتخــاب هــر ســال ،رتبهبنــدی را بــر اســاس
مقــاالت منتشــر شــده در همــان ســال انجــام میدهــد .رتبهبنــدی
در بــازه  15ســاله تــا ســال  1385قابــل انتخــاب اســت.
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همایــشهای حــوزه شهـــــری
شهــای حــوزه شــهری ،در آدرس
در صفحــه همای 
( )https://cty.ir/list/Conferencesهمایشهایــی
کــه در کشــور در هــر حــوزه شــهر و شــهرداری برگــزاری
شــدهاند و یــا قــرار اســت در آینــده برگــزار شــوند معرفــی
میشــوند.
شهــا،
در ایــن صفحــه عــاوه بــر نمــودار ســاالنه همای 
لیست کامل همایشها نیز ارائه شده است.
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راهنمای تماس
با پایگاه رتبهبندی
شهرداریهای کشور
پایــگاه (« )CTY.irرتبهبنــدی علمــی
شهرداریهایکشور»
زیــر نظــر مجموعــه ســیویلیکا مدیریــت
لهــا بــه صــورت
میشــود .تحلی 
یشــوند.
خــودکار و ماشــینی انجــام م 
مــا امــکان افــزودن تــک مقالــه خــارج
سهــا و
از مجموعــه مقــاالت کنفران 
شهــا را نداریــم.
همای 
سهــای
عــاوه بــر ایــن مقــاالت کنفران 
غیــر تحــت حمایــت در ایــن پایــگاه
یشــوند .لــذا بــه هیچعنــوان
نمایــه نم 
از مــا بــرای اضافــه شــدن یــک مقالــه

درخواســت نفرماییــد.
در صــورت وجــود خطــا در داد ههــای
مقالــه خــاص ،ابتــدا بــه صفحــه مقالــه
مــورد نظــر در پایــگاه ســیویلیکا مراجعــه
فرماییــد ،و از طریــق با کــس «مدیریــت
اطالعــات پژوهشــی» گزینــه «گــزارش
اشــکال در مقالــه» را زده و در فــرم نمایــش

داده شــده ،بــه صــورت دقیــق مشــکل
موجــود در داد ههــای نمای هســازی را اعــام
فرماییــد .ایــرادات پیــش آمــده در مرحلــه
یشــوند.
نمای هســازی بالفاصلــه اصــاح م 
داد ههــای وارد شــده بایــد مســتند بــر متــن
مقالــه باشــند کــه از طریــق دبیرخانــه ارســال
شده است.
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برای ارتباط سریع میتوانید از طریق زیر اقدام فرمایید:
تلفن همراه۰۹۱۲۸۱۸۵۰۳۶ :
آیدی تلگرامcivilicainfo@ :
آدرس ایمیل مستقیمpub@civilica.com :
ارتباط با دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا):

تهران ،بزرگراه جالل آ لاحمد ،بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران ،کوچه پروانه ،پالک  ،۴ساختمان چمران ،طبقه  ،۴واحد - ۳۱

تلفن۸۸۰۰۸۰۴۴ :

نمابر۸۸۳۳۵۴۵۱ :

