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?InCitesמהי 

ניתוח השוואתיים  דוחות מערכת 
(Benchmark)

ביבליומטריים  עבור מגוון מדדים 

WOS of TR-מאגר הפרסומים בסיס על 

:המאפשרת למשל

השוואת מוסד למתחריו בארץ ובעולם

השוואת ביצועי תחומים שונים במוסד

ניתוח מגמות בהישגי ובפעילות המוסד

 ובפעילות חוקרמגמות בהישגי ניתוח
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InCites?למי מיועדת 

BGU
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לחברי הנהלה
לראשי מנהל
לדיקנים
לראשי מחלקות
לרשות המחקר
ליחידת השיווק
  ליחידות פיתוח אקדמי
  לחברי סגל אקדמי
לתלמידי מחקר לתארים מתקדמים
לצוות הספרייה



InCitesבמבט מהיר

המודולים

דוחות מערכת קיימים
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תחומי מחקר מובילים במוסד  10

בקטגוריה  ( מנורמל)לפי מספר ציטוטים יחסי 

2010-2016בין השנים , גוריון-באוניברסיטת בן
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ממוצע של מספר ציטוטים מנורמל בקטגוריה

2010-2016השוואה בין המוסדות בין השנים 
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,  מובילים בשיתופי פעולה במוסדתחומים 10

לפי מספר פרסומים עם חוקרים ממדינות אחרות

2010-2016גוריון בשנים -באוניברסיטת בן

43
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ל במוסד למול מדינה ועולם"פ בינ"פרסומים בשת% 



מימון המחקר השונים במוסד  השפעת מקורות 

לפי מספר פרסומים המשוייכים אליהם

2010-2016בין השנים , גוריון-באוניברסיטת בן
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אחוז הפרסומים המצוטטים בכל מוסד
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עדכניIFבמוסד לפי מובילים עת -כתבי10

11גוריון-באוניברסיטת בן



השותפים של חוקר לפי מספר פרסומים

בתקופה מוגדרתWOS-לחוקר ספציפי שנמצא ב
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הגדרות המערכת לגבי המדדים המוצגים בה

 Impact Factor

 Times Cited

Normalized Citation Impact of a specific article 
(by Category or Journal or Subject area)

183 / 109.56 = 1.67
Times 
Cited

Journal 
Expected 
Citations

Journal NCI
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היתרונות של מערכות מסוג זה

נוחיות שימוש

ממשק נוח וידידותי

ההתקנה פשוטה

אין צורך להזין נתונים

מגוון אפשרויות

לנתח כל מוסד בעולם

לנתח כל חוקר שפרסומיו ב-WOS

להפיק דוחות מוכנים

לבנות דוחות מגוונים על מדדים רבים

לנתח מגמות בביצועי המחקר

מוסדות מובילים  , תחומים, לזהות חוקרים
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מסוג זהמערכות של החסרונות

מגבלות המידע

 מידע אחדמקור :WOS Core Collections

אך לא בין מחלקות, ניתן להשוות בין תחומי מחקר

מגבלות מבנה

 המשתמשיםאחיד לכלל ממשק

לא ניתן לעצב פרופיל מוסד

עיצוב התרשימים מאד מוגבל
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!תודה על ההקשבה
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