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تعریف علم سنجی

ا حد علم سنجی عبارت است از تجزیه و تحلیل کّمی و ت
العات اطفرایند تولید، توزیع و استفاده از امکان کیفی 

بر آن به منظور برنامه ریزی، عوامل مؤثر علمی و 
اد ابعسیاست گذاری و آینده نگری علمی و پژوهشی در 

، گروهی، سازمانی، ملی و بین المللیفردی



کاربردهای علم سنجی
مطالعه کّمی جریان علم•

مطالعه تاریخی و جامعه شناختی علم و دانش •

برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی •

شناخت و  ترسیم الگوهای ارتباطات علمی•

تعیین میزان همکاری نویسندگان حوزه های گوناگون•

ترسیم ساختار علم و دانش به طور کلی و ترسیم ساختار موضوعات و حوزه های علمی خاص و •
نمایش ساختار علمی یک حوزه خاص، یا طرح نقشه علمی یک کشور 

ارائه تصویری از گرایش های موضوعی در رشته های مختلف •



ارزیابی علم و فناوری و ابداع شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری توسعه علم و •
فناوری

روشن نمودن روابط میان حوزه های مختلف دانش، : مطالعه ارتباطات میان رشته ای•
سنجش روابط میان رشته ای موضوعات و ارتباطات علمی 

ولیدی ارزیابی و رتبه بندی انتشارات، ارزیابی و سنجش عملکرد تحقیقاتی و آثار ت•
...نویسندگان، سازمان ها، دانشگاه ها، کشورها و 

رتبه بندی دانشگاه ها ی برتر جهان•

مقایسه کشورها، دانشگاه ها و دانشمندان بر اساس انتشارات علمی آنان•

ن تعیین سهم یک کشور، دانشگاه  یا سازمان در تولید علم در عرصه های ملی و بی•
المللی 

سنجش عملی فعالیت های اعضای هیأت علمی •

تهیه گزارش رشد علمی یک کشور •



ردگیری روند تولید و اشاعه دانش های مختلف •

بررسی غیرمستقیم شیوه های تولید، کسب و اشاعه اطالعات علمی •

مطالعه رشد متون در موضوعات خاص •

اندازه گیری تأثیر انتشارات و رتبه بندی انتشارات بر اساس اهمیت آن ها •

ردیابی انتشار اندیشه ها و مطالعه الگوهای انتشاراتی •

تحلیل کّمی در مورد تولید، توزیع و استفاده از متون منتشر شده •

تعیین مجالت هسته، معرفی نویسندگان پرتولید و مقاالت پراستفاده•



(استناد ) Citation

مرتبط در یک نوشته علمی، استناد  عبارت است از نقل قول یا ارجاع به سایر نوشته های
د در درجه هدف از استنا. به شیوه ای ساختار یافته و قابل فهم و پیگیری برای خوانندگان

نویسندگان نخست نشان دادن صداقت نویسنده در بیان مطالبی است که پیشتر توسط سایر
.ابراز شده است



دالیل استناد به دیگران 

ارزش و احترام به صاحبنظران•

تایید کار دیگران•

انتقاد از کار دیگران•

تایید کار خود•

مقایسه اثر خود با کار دیگران•

استفاده از روشهای یکسان •

ادامه کار دیگران•

شرح کار دیگران•



دالیل عدم استناد به دیگران

عدم آشنایی با کار دیگران•

عدم دسترسی به اثر•

کلی بودن یا شناخته شده بودن اثر•

بدیهی بودن مطالب اثر•

عدم همفکری•



شاخص های علم سنجی

شاخص های سنتی علم سنجی.1

شاخص های جدید علم سنجی.2

شاخص های خاص و بومی.3



شاخص های سنتی علم سنجی

های سنتی علم سنجی که بیشتر به شاخص های تحلیل استنادی معروفشاخص 

:هستند، عبارتند از

Journal Impact Factor= JIFضریب تاثیر مجالت 

Discipline Impact Factor= DIFضریب تاثیر رشته 

Index Immediacyفوریت شاخص 

Obsolescence Literatureنیم عمر متون یا کهنگی متون 



مجالتتوصیف ضریب تاثیر 

االت با مقرا منتشر می کنند که در مقایسه باالتر مقاالتی دارای ضریب تاثیر مجالت 
.دارای ضریب تاثیر پائین تر، بیشتر مورد استناد قرار می گیرندمجالت 

:عوامل تاثیرگذار بر ضریب تاثیر

مجلهمقاالت یا میزان متوسط استناد به چگالی 

یا قدمت استنادهاعمر 

:عوامل بی تاثیر

مقاالتنویسندگان تعداد 

هر شماره مجلهتعداد مقاالت 

انتشارفاصله 



JIF    =Journal Impact Factorضریب تاثیر مجالت   

ناویناز رایج ترین شاخص های سنتی تحلیل استنادی و علم سنجی است که با عیکی 

:دیگری هم شناخته می شود

Journal Impact Factorمجالت تأثیر ضریب 

Journal Influenceمجالت نفوذ 

Rate Citationنرخ استناد

Impactتأثیر 

مطالعه میزان تأثیرگذاری یک مجله در رابطه با برای 1995گارفیلد بار توسط نخستین 
.و شاخص اندازه گیری انتشارات علمی مطرح شدمجالت دیگر 



نحوه محاسبه ضریب تأثیر

ار یافته در طول انتشمقاالت تأثیر نسبت بین تعداد استنادهای دریافتی به گارد فیلد ضریب 
از % 20که حدود داده است که تجربه نشان چرا .است( دو سال)خاصزمانی یک دوره 
.میگیردبه انتشارات دو سال قبل صورت رفرنس ها کل مراجع 



رشتهضریب تأثیر 

Field IF  علمی درمجالت است از میانگین ضریب تاثیر عبارت :رشتهضریب تاثیر متوسط
.موضوع خاصرشته یا یک 

ضریب تاثیر IFیک رشته خاص، مجالت ضریب تاثیر متوسط  FIFدر این فرمول، 

.نمایه شده در آن رشته استمجالت تعداد  Nیک مجله خاص و 

مطالعه اهمیت : آنهدف .شدمعرفی 1978سال در Hirstتأثیر رشته توسط هیرست ضریب 
که ضریب تأثیر مجالت این روش تعداد اندکی از در بودهسته در یک رشته علمی مجالت 
که یک واقع اندازه گیری تعداد دفعاتی استدر .دارند،شناسایی میشونددر یک رشته باالیی 

.نظر مورد استناد قرار می گیردمورد مقاالت هستهمقاله در یک مجله از 



نحوه محاسبه ضریب تأثیر رشته

.استمجالت محاسبه آن شبیه به محاسبه ضریب تأثیر روش 

.یک دوره دو ساله در نظر گرفته میشودمعموالً این روش هم در 

ست، که اهمیت آنها در رشته شناخته شده امجالتی تعدادی از ابتدا :ضریبسنجش این در 
.انتخاب میشوند

داد میدیگر در همین حوزه را که اهمیت و اعتبار آنها روشن نیست به این تعسپس مجالت 

.افزایند

هسته مجالتبه منظور تعیین مجالت مرحله سوم، ضریب تأثیر رشته این دو گروه از در 
.محاسبه میشوند



شاخص آنی/ شاخص فوریت

.تعداد دفعاتی که یک مقاله در یک سال مورد استناد قرارگرفته استمتوسط 

آنی نشان می دهد به چه سرعت مقاله های منتشر شده در یک نشریه استناد شاخص 
.دریافت می کنند

افت محاسبه، تعداد استنادهایی را که مقاله های یک نشریه در یک سال مشخص دریبرای 
.مقاله های نشریه در همان سال تقسیم می شودبرتعداد کرده اند 



مثال                                  

تمقاالصورت گرفته باشد، و تعداد افالک فصلنامه مقاالت استناد به 200اگر تعداد 

.میشود7/5مجلهمقاله باشد، شاخص فوریت این 35منتشره آن در همان سال 

مجالتفوریت از شاخصهای ویژه استناد است که نشریه گزارشهای استنادی شاخص 

(JCR )به طور منظم آن را منتشر میکند.

عتآنجایی که برخی از شرایط فنی نظیر تأخیر در انتشار، فراوانی انتشار، سراز 

بر اهمیت و ارزش این شاخص اثر می گذارند، اهمیت آن به... فهرست کردن و 

یت ضریب فور/ محاسبه شاخص آنی. کم تراستمجالت طور معناداری از ضریب تأثیر 
:استنادی مانند در نمایه نامه های 

• http://www.isiknowledge.com



متون            شاخص نیم عمر یا قاعده کهنگی 

شاخص این .روشن می کنداطالعات نیم عمر، نقش زمان را در بهره وری از شاخص 
زیک فیدر .شودو کتابها کم می مقاالت می دهد که با گذشت زمان از میزان سودمندی نشان 

ام با و. میشودرادیواکتیواطالق هسته ای مفهوم نیم عمر به مدت زمان زوال نیمی از ماده 
آن خالل زمانی است که در مدت :علمیگیری از علم فیزیک، منظور از نیم عمر متون 

نتشر در حوزه های علمی مورد نظر ممورداستناد نیمی از متون استنادکننده به متون علمی 
.شده است

عبارت دیگر، نیم عمر عبارت است از مدت زمانی که در طول آن نصف ارجاعاتبه 

نیم عمر دارایمانند ریاضیات علوم که بیشتر جنبه نظری دارند . یک مجله منتشر شده اند
کی مانند پزشمباحث نوین، روزآمدی و فناوری وابستگی دارند که به و علومی طوالنی 

.هستندعمرکوتاهی دارای نیم 



Score Eigenfactorشاخص ضریب جامع ارزشی 

گزارش گیری می شود که بیانگر میزان اهمیت یک مجله در  ISIشاخص نیز توسط این 
.استجامعه علمی 

ساله است که 5شاخص بصورت تعداد استنادات دریافت شده ی مجله در یک دوره ی این 
ات استناد کننده ای که در آن واحد دریافت کننده ی استنادمجالت ی آن بین درمحاسبه 

.ارندبیشتری نسبت به دریافت کننده های استنادات کمتر، دهستند اهمیت بیشتری 

یشتری با استنادات دریافت شده ی بمجالتی مجله ای توسط مقاالت عبارت دیگر هر چه به 
. خواهند داشتباالتری Score Eigenfactorقرار بگیرند مورد استناد 



شاخص های جدید علم سنجی

شاخص هرش

جیشاخص 

شاخص وای

ارزش متیو



H-index چیست و به چه صورت محاسبه می شود؟
H-index  یا شاخصH، اولین بار توسطJorge E. Hirsch بی که یک فیزیکدان دانشگاه کالیفورنیای جنو

ن ای. عنوان ابزاری جهت ارزیابی کیفی تحقیقات علمی پژوهشگران ارائه شدبه 2005سال که در –
 Hتعداد مقاله ارائه شده توسط وی، که به هر کدام حداقل  Hشاخص برای یک پژوهشگر عبارت است از 

5مقاله از کل مقاالت منتشر شده توسط یک محقق، هر کدام حداقل 5مثال اگر برای .بار استناد شده باشد 
. است5آن محقق برابر  Hبار به عنوان مرجع در مقاالت دیگر مورد استفاده قرار گرفته باشد، شاخص 

.نتیجه تعادل بین تعداد مقاالت و استنادات است H-indexبنابراین 

H-Indexپایگاه هاي اینترنتي . 
Scopus
ISI
Google Scholar



:Index-Gشاخص جی 

جش سطح سندر شاخصی است برای تعیین بهره وری علمی بر اساس سابقه انتشار •
.پیشنهاد شدLeoEggheتوسط 2006که در سال ) نویسنده

.  ه می شوداین شاخص بر اساس توزیع استنادهای دریافتی انتشارات یک نویسنده محاسب•
شاخص هرشخالف در این شاخص بر . گونه تعدیل یافته شاخص هرش است gشاخص 

.که بیشتر مورد استناد قرارمی گیرد وزن بیشتری داده می شودمقاالتی به 

س تعداد محاسبه به این گونه است که مقاله های یک نویسنده به ترتیت نزولی بر اسا• •
شونداستنادهای دریافتی مرتب می 

ترتیبی بهمقاالت رتبه در لیست نزولی باالترین برابر است با  gشاخص : بنا به تعریف• •
استناد باشدg2مقاله اول حداقل تعداد  gکه 



gمحاسبه شاخص 

یعنی 2به توان 8،باید مجموعاً 8نویسنده در مثال زیر برابر خواهد بود با  gشاخص بنابراین 
.است64داریم که بزرگتر از 73عدد جمع هشت ارجاع داشته باشیم که با 64



: Index-Yشاخص وای 
اخص شاین . بکار می رودکشورها نویسندگان، موسسات و انتشارات وای برای ارزیابی سهم شاخص 

میمسئول مربوط به تعداد انتشارات نویسنده اول وانتشارات نویسنده 

انتشار مربوط می شود و کمیت بهکه Jانتشارعملکرد : استوای شامل دو پارامتر شاخص . شود
ص می ، که نسبت انتشارات نویسنده مسئول به انتشارات نویسنده اول را مشخانتشار، شخصیت 

کند

انتشارات نویسنده اول و وقتی تعداد . است FPبه  RPنسبت های مختلف نشانگر مقادیر مختلف 
.  می گیردقرار درجه 45با زاویه خطی وای بر روی باشدشاخص انتشارات نویسنده مسئول یکسان 

به 7854/0بزرگتر از و 7854/0از است کوچکتر رادیان 7854/0درجه و یا 45، برابر بنابراین
است وبا تعداد انتشارات نویسنده اول برابر  jوقتی ، . میشودمربوط بزرگتر  RPو  FPترتیب به مقادیر 

تعداد انتشارات نویسنده مسئول برابر استبا jوقتی ، 



(Value-Mathew)ارزش متیو 
شده الح شاخص،شکل اصحقیقت، این در موییج توسط که سنجی است های جدید علم شاخص یکی از •

نحوه. ضریب تأثیر است که آن را در یک دوره پنج ساله و در موضوعی خاص محاسبه می کند
اله های مقدر یک دوره پنج ساله بر تعداد نشریه محاسبه آن تقسیم تعداد استنادها به مقاله های یک 

همان نشریه در همان دوره زمانی است که عدد حاصل را با همین نسبت ها در کل حوزه مورد 
یک نشریه در یک دوره پنجمقاالت اگر تعداد استنادها به کل . پژوهش اندازه گیری می نماید

آن نشریه مقاالت تعداد استنادها به ؛X، سالهدر همین دوره پنج تعداد کل مقاالت این نشریه ؛ Wساله،
بنامیم، ارزش متیو به صورت  Zاین حوزه را مقاالت و تعداد کل ؛Yدر یک حوزه موضوعی خاص، 

: زیر خواهد بود

تعداد کل مقاالت این نشریه در همین دوره پنج ساله

موضوعی خاصتعداد استنادات به مقاالت نشریه در یک حوزه  تعداد کل مقاالت این حوزه 

تعداد استنادها به کل مقاالت یک نشریه در یک دوره پنج ساله،

ارزش متیو 



مثال                                   

؛ 2010،53400تا 2005تعداد استنادها به کل مقاالت یک نشریه در سال های اگر •
آن مقاالت ؛ تعداد استنادها به 1680در همین دوره پنج ساله، نشریه تعداد کل مقاالت این 

، باشد470این حوزه برابر مقاالت کل تعداد ؛ و 18500نشریه در حوزه بیوشیمی، 
. می شود8/0ارزش متیو مساوی 



صفحه جستجوي وارد www.Scopus.comپایگاهدر این 
.و نام مورد نظر را وارد نماییدشده نویسنده



.سپس در صفحه نتایج روي نام نویسنده مورد نظر كلیك كنید





نظرنمودار مقاالت نویسنده مورد 













میشوید،  https://scholar.google.comبه این صورت که وارد سایت 





ادامه                                   

اگر . خود میشوید Gmailکلیک نموده بعد وارد اکانت  My profileسپس روي گزینه •
ند در قبال اکانت گوگل اسکوالر خود را فعال کرده باشید و مقاالت شما توانسته باش
 Citationسالهاي اخیر ارجاعاتی را کسب کنند، در گوشه سمت راست و باال در جعبه 

indices  این شاخص براي شما نمایش داده خواهد شد، در غیر این صورت، یعنی اگر
م سرویس این اکانت را قبال براي خود فعال نکرده باشید، میتوانید با چند کلیک ساده ه

وید، گوگل اسکوالر خود را فعال کرده و هم از مزایاي بی نظیر این سرویس بهره مند ش
.همچنین در هر زمانی میتوانید تقاضای تغییرات در تعداد مقاله های خود را بدهید

•











انواع تحلیل های استنادی
میزان خام استناد و خود استنادی-1

تحلیل های هم استنادی، زوجهای کتابشناختی و--2

میزان استاندارد شده استناد-3

.aپژوهشگر محور

.bمجله محور

.cمقاله محور

.dموسسه محور



شاخص های پژوهشگر محور

:شاخص های پژوهشگر محورشامل

i10 شاخص

H  شاخص

G شاخص

M شاخص

FWCI شاخص



i10  استناد دریافت کرده 10تعداد مقاالتی از فرد که بیش از :شاخص

.است



یا شاخص هرش Hشاخص 

توسط جرج هرش به منظور اندازه گیری 2005یا شاخص هرش، در سال  Hشاخص •
.تاثیرگذاری علمی دانشمندان ایجاد شد

:پایگاه های استنادی ارائه دهنده این شاخص•

•Web of Science

•Scopus

•Google Scholar 

•Researchgate



مثل(اثر انتشاراتی  Hاست، زمانی که تعداد  Hاچ ایندکس برای یک پژوهشگر به میزان •

. بار استناد شده است Hدارد که به هر کدام از آن ها حداقل ) مقاله•

عدم توجه به عمر پژوهشی فرد، Hاز جمله معایب شاخص •

عدم تاثیر مقاالت پراستناد فرد بر این شاخص، Hاز دیگر معایب شاخص •

عدم توجه به تاثیرپذیری از زمینه موضوعی علوم مختلف، Hضعف دیگر شاخص •



Mشاخص 

سن ازتقسیم شاخص هرش به سن پژوهشی  پژوهشگر بدست می آیدمنظور ازMپارامتر •
به .نخستین مقاله پژوهشگر می گذرداززمان انتشار پژوهشی شمار سالهایی است که 

فرد در  Hفاصله آخرین و اولین مقاله فرد در مخرج کسر و مقدار شاخص :عبارتی دیگر 
صورت



Gشاخص 

محاسبه مجذور تعداد مقاله ها و مقایسه آن با فراوانی تجمعی استنادها•

یا بیشتر باشد2به توان  Gشاخص جی یک فرد باالترین تعداد مقاله که استناد تجمعی آن •



FWCIشاخص

وزن دهی به استنادات در هر حوزه موضوعی، برپایه میانگین استنادات در آن حوزه. 1

این شاخص در سطح مقاله، پژوهشگر و دانشگاه محاسبه می شود. ک در سطح پژوهشگران، تک ت. 2
.مقاالت شخص محاسبه و میانگین آن به عنوان شاخص برای فرد خواهد بود

هر مقاله به تفکیک نوع مقاله، سال انتشار و حوزه موضوعی مرتب می شوند و در هر رده مقدا. ر 3
.استناد تقسیم بر همین شاخص در کل مجموعه می شود

مطلوب بودن یا نبودن این میزان براساس معیار . هر چقدر این مقدار از عدد یک . تعیین می شود41
باالتر باشد یعنی اینکه این مولفه در گروه خود عملکرد خوبی داشته است و بالعکس



FWCI  توسط انتشارات الزویر ابداع شده و از پایگاهScopus و ماژولSciVal در پایگاه اسکوپوس
.قابل دسترسی است

به این شاخص تفاوت های رفتار پژوهشی در رشته های مختلف را مد نظر قرار می دهد و برای محاس
ین ا. مد نظر قرار می گیردموضوعی، سن یا سال انتشار و نوع مقاله یا حیطه رشته آن، سه معیار 

.  د، دانشگاه و کشور می باشمجالت، فرد، سطح مقالهدر مقاالت شاخص قابل محاسبه برای مجموعه 
، دانشگاه مجالت، سطح فردو در ، Scopusدسترسی به این شاخص در سطح مقاله هر فرد، از پایگاه 

.امکان پذیر می باشدSciValو کشور از طریق ماژول 

FWCI م نوع از نسبت استنادات به ازای هر مقاله تقسیم بر کل استنادات به ازای هر مقاله هم رشته، ه
زیر حاالت بدست می آید که حاصل این کسر می تواند یکی از  Scopusپایگاه استنادی و هم سن در 

:باشد



حالت اول . این معنی است که متوسط عملکرد استنادی با عملکرد به :1
.بوده استاستنادی هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا برابر 

حالت دوم . به این معنی است که متوسط عملکرد استنادی از عملکرد :2
ال مثبرای . استبیشتربوده استنادی هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا 

1/48=FWCI  هم مقاالت از %48به این معنی است که مقاله مورد نظر
.استدنیا عملکرد بهتری داشته خود در رشته، هم نوع و هم سن 

حالت سوم . این معنی است که متوسط عملکرد استنادی از عملکرد به :3
مثالبرای . استکمتربوده استنادی هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا 

0/48=FWCI  هم مقاالت از %48به این معنی است که مقاله مورد نظر
.استدنیا عملکرد پایین تری داشته خود در رشته، هم نوع و هم سن 



FWCIشیوه بازیابی شاخص 

در سطح مقاله هر فرد بایستی مراحل زیر را طی  FWCIمنظور مشاهده و بازیابی به •
:کرد

از بین گزینه com.scopus.wwwاسکوپوس به آدرس اطالعاتی پس از ورود به پایگاه •
جستجو عنوان مقاله مورد نظردرباکس سپس . انتخاب شود Documentsهای جستجو 

.جستجو کنید Title Articleرا در فیلد 



.



در صفحه نتایج عنوان مقاله بازیابی شده را انتخاب کنید



-Impact Citation weightedشاخص  Field  از باکسMetrics  سمت
.قابل مشاهده می باشد Details Documentراست صفحه 



Metricsباکس



شاخص های مجله محور

•IF شاخص

•MIF شاخص

•Eigenfactor شاخص

•Article Influence Score شاخص

•SJR  شاخص

•Citescore شاخص

•SNIP  شاخص

•Journal Rank (Q)



=IF= (Impact factor)ضریب تاثیر 
طح ملی شاخص کمی برای ارزیابی، مقایسه، و رتبه بندی نشریات علمی در رشته های مختلف در سیک 

که در این شاخص نشان دهنده فراوانی استنادهایی ست.یا برای مقایسه مجله ها در سطح بین الملل است
.طول یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله چاپ شده در یک نشریه داده میشود

.شاخص نخستین بار توسط یوجین گارفیلد به کار برده شداین 

این ضریب برای مجالت بر مبنای . یا گزارش های ارجاع مجله چاپ میشود JCRاین ارزیابی درنتایج 
.یعنی میانگین استناد بر مقاله در یک بازه زمانی دو ساله. ساله محاسبه میگردد2یک دوره 

Impact Factor  فقط در مورد نشریات نمایه شده در بانک اطالعاتیWeb OF Science  محاسبه و
.واقعی میباشند Impact Factorدارای  ISIبدین ترتیب فقط مجالت . منتشر میشود



MIF: Mean Impact Factor تاثیر متوسط مجله در یک رشتهضریب

شته هدف از تعیین ضریب تاثیر رشته، مطالعه اهمیت مجالت اصلی و کلیدی در یک ر
مثل روش محاسبه نیز. علمی به کمک مقاالتی است که در حوزه آن رشته منتشر می شود

.محاسبه ضریب تاثیر است



Eigenfactor=ضریب تاثیر خودی,Article Influence Scoreامتیاز تاثیر مقاله

ن در بین کلیه متغیرهای علم سنجی مجالت که هر ساله توسط موسسه تامسو
ارایه می  Journal Citation Reportرویترز در قالب گزارش ارجاعات مجالت 

ه نام به یک شاخص قدیمی ب( البته بطور سنتی)شود بیشترین نگاه و اهمیت 
معایبی ،IFصرف نظر از مزایای . داده می شود Impact factorنفوذ یا ضریب 

ی یک از آن جمله به عدم بیان اهمیت علمکه  برای این ضریب نیز بیان شده است 
.  مجله و یا عدم بیان واقعی قدرت علمی و ضریب نفوذ یک مجله می باشد

مجله  IFمثال علیرغم افرایش تعداد مقاالت منتشره در یک مجله ممکن است بطور 
.باشدعلمی مجله نمیکیفیت در سال جدید کاهش پیدا کند که این امر دلیل افت 



ادامه                                 
توسط دو ( ضریب تاثیر خودی) یا  (Eigenfactor)برای جبران دو نقیضه ذکر شده دو فاکتور دیگر یکی با نام 

یا امتیاز تاثیر مقاله   Article Influence Scoreو شاخص دیگر به نام2007از سال واشنگتن از دانشگاه محقق 

.به جامعه علمی دنیا معرفی شدند2008سال از 

Eigenfactorک مجله می بیانگر اهمیت کلی یک مجله علمی است که مقادیر باالتر بیانگر اهمیت بیشتر علمی ی
. در محاسبه آن تاثیر ندارد Self Citationپاکسازی شده است و  Self Citationازشاخص  این . باشند

Eigenfactor سال است که در گزارش 5تعدادمقاالت منتشر شده درJCR یک سال محاسبه می شوند.

. میانگین اهمیت مقاالت یک مجله در طی پنج سال بعد از انتشار می باشد Article Influence scoreاما 

نشان دهنده این است که مقاالت یک مجله بیشتر از 1مقادیر بزرگتر از . می باشد1این متغییر عدد میانگین 
.میانگین کلی تاثیر داشته اند



(SJR)اس جی آر شاخص 
اثیر مقاله ایگن فاکتور است اما در درون خود نرمال سازی بر اساس اندازه را بیشتر در نظر می گیرد و بیشتر به شاخص تشبیه •

،ظر نمی گیرداین شاخص تنها به تعداد استنادات یک مجله اکتفا نمی کند و کلیه استنادات را داری یک وزن مساوی در ن. استشبیه •

در یک بازه . ه باشدبلکه حوزه موضوعی، کیفیت، پرستیژ و شهرت مجله استناد کننده می تواند تأثیر مستقیم بر ارزش استناد داشت•

.این شاخص در پایگاه اسکوپوس قابل مشاهده است. ساله محاسبه می شود3زمانی •

:عامل مهم است3به طور کلی نرمال سازی در این شاخص تحت تاثیر •

پوشش . (میزان مجالت نمایه شده در اسکوپوس)پایگاه محاسبه کننده 1

تعداد . مقاالت منتشره در این مجالت و تعداد استنادات دریافتی هر مقاله2

پرستیژ . مجالتو کیفیت 3

•http://www.scimagojr.com

                                                                                                       http://www.journalmetrics.comلینک



چیست؟CiteScoreشاخص 

.معرفی شده، رونمایی کرد IFالزویر از محصول جدیدی که به عنوان رقیب 2016دسامبر8در 

سال 3مجله در مقاالت در هر دوره بر اساس استنادات به CiteScoreاستنادی اصلی شاخص 
و پژوهشی ومقاالت مروری ضریب تاثیر که انواع خاصی از خالف بر . می گرددمحاسبه قبل

مقاالت در مخرج کسر در نظر می گیرد، این شاخص همه انواع مقاالت تعدادرا در محاسبه فنی 
.گیردنظرمی را در محاسبه خود در 

شاخص دیگری است که نحوه محاسبه آن همانندTrackerCiteScoreترکراسکور سایت 

انی سایت اسکور است با این تفاوت که قرار است به صورت ماهیانه برای همان سال به روزرس
.شود





SNIP

دادن به پیشنهاد شد میزان تأثیر استناد را با وزنالیدن شاخص که توسط دانشگاه این •
.اساس کل استنادات دریافتی یک حوزه موضوعی می سنجداستناد بر 

ه تأثیر یک استناد می تواند در یک حوزه موضوعی نسبت به یک حوزبنابراین •
ل مشاهده شاخص در پایگاه اسکوپوس قاباین .باشدارزش بیشتری داشته موضوعی دیگر 

. است



SNIP
ه استناد بر این شاخص که توسط دانشگاه الیدن پیشنهاد شد میزان تأثیر استناد را با وزن دادن ب

ناد می تواند بنابر این تأثیر یک است. اساس کل استنادات دریافتی یک حوزه موضوعی می سنجد
ین ا. در یک حوزه موضوعی نسبت به یک حوزه موضوعی دیگر ارزش بیشتری داشته باشد

:داین شاخص از عوامل ذیل تأثیر می پذیر. شاخص در پایگاه اسکوپوس قابل مشاهده است

:رویکرد استناد کننده )اهمیت دادن به سیاهه رفرنسهای مقاالت استناد دهنده : عامل مخاطب
citing – side approach)

به وزن دهی به مجله استناد دهنده، در نظر گرفتن میزان رفرنسهای مورد استفاده در آن مجله
خواهد  m/1رفرنس باشد استناد دریافتی ارزشی برابر  mعنوان مثال اگر یک مقاله دارای 

.داشت

های مجله در نرمال سازی منبع در اسکوپوس میانگین استنادات یک مجله را با میانگین رفرنس
.استناد کننده مورد توجه قرار می دهند



SNIP:محاسبهروش 

کل استنادات . ساله محاسبه می شود3ابتدا داده های خام برای هر مقاله چاپ شده در مجله در بازه زمانی -1
.(Raw impact per paper)دریافتی مقاله بر مقاالت قابل استناد تقسیم می شود 

ساله محاسبه 10یک بازه زمانی پایگاه برای داده های موجود در رابطه با پتانسیل مجله در دریافت استناد در  2-
.(database citation potential)می شود و سپس میانگین رفرنسهای مقاالت نیز محاسبه می شود 

(SNIP= RIP/DCP)از تقسیم عدد به دست آمده از گزینه های یک بر دو عدد نرمال مورد نظر به دست می آید  3-

http://www.scimagojr.com

http://www.journalmetrics.co



SNIPشاخص 

.این شاخص استنادهای دورتر را بررسی میکند یعنی خود استنادی و استنادهای همکاران را در نظر نمیگیرد

SNIPمزایای

.از نظر بازه زمانی منطقی تر است♦

.پوشش پایگاهی بهتری دارد♦

.لحاظ کردن نوع یکسانی از منابع در شمارش استنادها و مقاالت♦ 

.کمک به اعضای هیئت علمی و پژوهشگران جهت یافتن ژورنال هایی که بهترین عملکرد را در حیطه موضوعی مد نظرشان دارند♦ 

در حیطه های موضوعی که احتمال استناد به آنها کمتر است ارزش باالتری دارد♦ 



Quartileمعرفی شاخص 

به مجالت کیفیت شاخص های ارزیابی از  Qیا به اختصار چارک Quartileشاخص •
مشابه در مقایسه با مجله های حوزه موضوعی جایگاه مجله شمار می رود و نشان دهنده 

در  Q1این اساس مجالتبر . معیاری برای انتخاب مجله باکیفیت استاین شاخص . است
درصد، مجالت 50تا25طبقه میانی باالی در  Q2درصد برتر، مجالت 25باالی طبقه 
Q3  درصدو مجالت 75تا 50پایین در طبقه میانیQ4  انتهای درصد 25پایینی در طبقه

یک حوزه موضوعی در بهترین مجالت در نتیجه . موضوعی خود قرار داردحوزه 
.هستندQ1برتر رتبه بندی یا درصد 25مشخص جز 



Journal Rank (Q)

•Quartile  یا به اختصارQ  همانطور که از نامش هم بر می آید شاخصی است جهت
توجه به این با Q1 ،Q2 ،Q3 ،(Q4( )چارک)تقسیم بندی جامعه آماری به چهار بخش 

ش بطور نکته که در محاسبه ضریب تاثیر ، رتبه و جایگاه ژورنال در گروه تخصصی ا
بدین منظور کاربرد پیدا خواهد کرد و معرف  Quartileشاخص . مستقیم بیان نمیشود

.میباشد (Category)جایگاه ژورنال در حیطه تخصصی اش 

درصد اول رتبه 25درنتیجه بهترین ژورنال ها در یک حوزه تخصصی مشخص، جزو •
گاه قرارخواهند گرفت، و بدین شیوه میتوان ذهنیت دقیق تری نسب به جای (Q1)بندی 

منطبق با ضرائب  Scopusو  JCRهر دو نمایه . ضریب تاثیر یک ژورنال پیدا کرد
.متعلق به خود هستند Quartileاختصاص داده شده برای ژورنال ها ، دارای تقسیم بندی 



Quartile در پایگاهScopus

استنادات به مجالت تقسیم CiteScoreبه شاخص توجه با  Scopusدر پایگاه  Qشاخص•
شان محاسبه می شود و نآن سه سال اخیر برتعداد مقاالت سه سال اخیر یک مجله مقاالت 

در  Qشاخص . های موضوعی آن استحیطه / و عملکرد مجله در حیطه دهنده جایگاه 
.می شودئه پایگاه به روش های زیر ارا ایی 



روش اول                              

روش اول•

عنوان مجله مورد ، Sourcesمنویاز ، www.scopus.comپایگاهپس از مراجعه به •
سپس منوی . بازیابی شده کلیک کنیدمجله عنوان رویو جستجو کرده نظر را 

•trend & rank CiteScore اکنون باانتخاب . نماییدرا انتخابCategory  ،مورد نظر
Percentile  به مقدار آن شاخص توجه شود که با مشاهده می مجلهQ  تعیین است قابل.



عنوان مجله را searchدر باکس sourcesاز گزینه 
مینویسیم









روش دوم طریق از  Scopusپایگاه نمایه شده در مجالت •
به آدرسScimagoJR( SJR(پورتال 

•www.scimagojr.com می ئه بندی و ارا رتبه
مراجعه به پورتالبنابرای پس از . شوند

•SJR ، بر اساس عنوان، توان میISSN  و یا نام
پس از انتخاب. پرداختجستجو مجله ناشر به 

حیطه های مجله در  Qمجله شاخص 
مختلف قابل مشاهده است( Category)موضوعی

مجله (کلی )اصلی  Qقابل ذکر می باشد که نکته •
حیطه های مختلف  Qبرتری ، Xسال در 

.سال استموضوعی مجله در همان 



sانتخاب منویو  SJRپورتال پس از مراجعه به •روش سوم                                          
Journal Ranking، و وضوعی باید حوزه

یا منطقه، نوع موضوعی مجله،کشور حیطه 
دررا وارد و سال مورد نظر و منبع 

اکنون چارک . را انتخاب کنید Applyنهایت•
ه منبع مورد نظردرحیطه موضوعی انتخاب شد

قابل مشاهده است که به  SJRبر اساس شاخص 
ارا ئه می شود Qصورت 



JCR  وSJR چیست؟

قرار گرفته باشند، گزارش ارجاعات آنها تحت WoSباشند و در لیست  ISIمجالتی که تحت نمایه 
به عبارت دیگر، . است Journal Citation Reportsمخفف  JCRکلمه . منتشر می شود JCRنام 

.می گویند JCRرا  ISIمجالت فکتورهای ایمپکت 

این موسسه وابسته . قرار دارد (SCImago)موسسه دیگری به نام سایماگو ، ISIدر برابر موسسه 
مایه مجالت تحت ن. به اسکوپوس است که وظیفه بررسی مجالت تحت نمایه اسکوپوس را دارد

مخفف  SJRکلمه . شناخته می شوند SJRاسکوپوس، ایمپکت فکتور خود را دارند و با نام 
SCImago Journal Rank است.

دارد و اگر ضریب تاثیر  ISIعنوان شد، یعنی نمایه  JCRپس اگر ضریب تاثیر مجله ای با عبارت 
.دارد Scopusبیان شد یعنی نمایه  SJRآن با عبارت 



شاخص های مقاله محور
•FWCI شاخص

•Hot Papers 

•Highly Cited Papers

 FWCIشاخص •

.در پایگاه اسکوپوس قابل دسترسی استSciValو ماژول Scopusو از پایگاه انتشارات الزویر ابداع این شاخص توسط •

ته یااین شاخص تفاوت های رفتار پژوهشی در رشته های مختلف را مد نظر قرار می دهد و برای محاسبه آن، سه معیار رش•

در مقاالتاین شاخص قابل محاسبه برای مجموعه . حیطه موضوعی، سن یا سال انتشار و نوع مقاله مد نظر قرار می گیرد•
و ، Scopusدسترسی به این شاخص در سطح مقاله هر فرد، از پایگاه . می باشد، دانشگاه و کشور مجالت، فرد، مقالهسطح 

.امکان پذیر می باشدSciVal، دانشگاه و کشور از طریق ماژول مجالت، سطح فرددر 

(hot paper)شاخص مقاله داغ •

د به عنوان که خیلی سریع نسبت به مقاالت مشابه در همان حوزه موضوعی و همان بازه زمانی استناد دریافت می کننمقاالتی •
ماه اخیر مورد بررسی 2سال اخیر در بازه 2انتشارات . مالک محاسبه تاریخ انتشار نیست. مقاالت داغ شناخته می شوند

مقاالت دارای استناد قرار % 0.1ماهه بیشترین استناد را گرفته و در 2قرار می گیرد و انتشاراتی که در این بازه زمانی 
(سال2ماه قبل را شمارش می شود نه کل 2فقط استنادات . )گرفته باشد

•

:(highly cited paper)بیشترین استناد شاخص •

بب برای مقاالت و موضوعاتی کاربرد دارد که به س. ساله و بیشتر از آن، استنادها شمارش می شود10یک بازه زمانی در •
.ماهیت، سالیان سال به آنها استناد می شود



شاخص های موسسه محور

•FWCI شاخص

•H شاخص

شاخص های استنادی موجود در نظام های رتبه بندی ملی و بین المللی•



آلتمریکس

تعداد مشاهده•

تعداد دانلود•

تعداد درج مقاله در شبکه های اجتماعی علمی•

تعداد درج مقاله در وبالگ ها•

تعداد درج مقاله در رسانه ها•



تحلیل واژگان

تحلیل بسامد واژگان•

تحلیل هم واژگانی•

مباحث نوظهور•

ترسیم نقشه های هم واژگانی•



پایگاه های اطالعاتی استنادی چیست؟

:ابزاری است  برای مدیریت اطالعات پژوهشی و استنادی•

بازنمون محتوایی مدارک . (اطالعات کتابشناختی)1

مشخص شدن ارتباط هر مدرک را با مدارک دیگر به کمک تحلیل استنادها. 2



مهم ترین نمایه های استنادی 

مهم ترین نمایه های استنادی معتبر بین المللی •

•(Web of Science,ISI)ازموسسه اطالعات علمی

از موسسه هلندی الزویر (Scopus)اسکوپوس •

از شرکت گوگل(GoogleScholar) گوگل اسکالر•

مهم ترین نمایه های استنادی معتبر داخلی •

که البته به دلیل برعهده داشتن مأموریت نمایه سازی مجله های( ISC)پایگاه استنادی علوم جهان اسالم •
.کشورهای اسالمی، باید آنرا در زمره نمایه های استنادی فراملی به شمار آورد

(SID) پایگاه جهاد دانشگاهی •



آی و شاخص های استنادی آن.اس.معرفی پایگاه اطالعاتی آی

•ISI (Institute for Scientific Information)

با تمرکز بر 1960توسط یوجین گارفیلد در سال  ISIموسسه اطالعاتی علمی یا •
.انتشارات علمی ایجاد شد

.توسط شرکت تامسون رویترز خریداری گردید1992این موسسه در سال •

مسئولیت اداره این موسسه را عهده دار Analytics Clarivate،شرکت 2016در سال •
.شد

.ارائه می شود Knowledge of Web-ISIخدمات این موسسه در پایگاه •



شاخص های مولفه های علمی مطابق با نتایج جستجو

• Documents

• Times Cited

• Sum of Times Cited Without Self Citation

• Citing Articles

• Citing Articles Without Self Citation

• Average Citations per Item

• H index

• Altmetrics



:مولفه های علمی

کشور•

دانشگاه یا موسسه علمی پژوهشی•

پژوهشگر•

مقاله•

مجله•



معرفی پایگاه اطالعاتی اسکوپوس و شاخص های استنادی آن

.هزار مجله را شامل می شود34هزار مدرک که حدود 37دارای حدود •

شاخص های مولفه های علمی مطابق با نتایج جستجو در پایگاه اسکوپوس•

• Documents

• Citations

• Citation by … Documents

• Self Citations

• Citation Without Self Citation

• H index

• H indexWithout Self Citation

• Co-authors

• Subject Area

• FWCI

• Altmetrics (PlumX)



معرفی پایگاه اطالعاتی گوگل اسکالر و شاخص های استنادی آن

((Perish or Publishشاخص های مولفه های علمی مطابق با جستجوی انجام شده در نرم افزار •

• Documents

• Citations

• H index

• G index

• Download link http://www.harzing.com.pop.htm



ISC (ISLAMIC WORLD SCIENCE CITATION CENTER)
...(مقاالت، نویسندگان و )شاخص های مولفه های علمی •

استناد•

مدارک•



ارزیابی و اعتبارسنجی مجالت خارجی و داخلی
(موضوعی و اعتباری)یافتن مجله مناسب •

...(و  Q-SJR-IF) تعیین نمایه صحیح یک مجله و شاخص مربوطه •

های نامعتبر و تقلبیIFروش شناخت مجالت و •

ارزیابی و اعتبارسنجی مجالت خارجی•

• ISI Web of Science (Journal Citation Report)

• Scopus (Scimagojr, Journal metrics)

• Other …

ارزیابی و اعتبارسنجی مجالت داخلی•

•ISC

•SID

کمیسیون نشریات وزارت علوم•

کمیسیون نشریات وزارت بهداشت•



ارزیابی و اعتبارسنجی مجالت خارجی

• ISI WEB OF SCIENCE (JOURNAL CITATION REPORT)

:JCRشاخص های مجالت در پایگاه •

Impact Factor (2 or 5 year)

Median Impact Factor

Immediately Index

Eigenfactor

Article Influence Score

Half Life

Journal Rank (Quartile)



IMPACTFACTORضریب تاثیر

روش محاسبه این شاخص برای یک مجله بدین صورت است که میزان استنادات به•
ه در مقاالت دو سال قبل مجله در سال مورد بررسی تقسیم بر تعداد مقاالت منتشر شد

.مجله در همان دو سال می گردد

.محاسبه و ارائه می شود JCRساله نیز در پایگاه 5این شاخص به صورت •



JOURNAL RANK (QURATILE)

به . در این پایگاه انجام می شود IFاین نوع تقسیم بندی یا رتبه بندی مجالت براساس شاخص •
هار طوریکه مجالت در یک حوزه موضوعی به ترتیب مقدار ضریب تاثیر مرتب شده و به چ

.قسمت مساوی تقسیم میشود

بوده و به همین ترتیب ادامه  Q1در مجالت یک حوزه موضوعی دارای رتبه  IFباالترین مقادیر •
.قرار می گیرند Q4می یابد تا اینکه مجالت دارای کمترین مقادیر، در قسمت 

.باال شانس دریافت استناد را باال می برد Qچاپ مقاله در مجالت با •

:می تواند براساس موارد زیر صورت گیرد JCRانتخاب مجالت در پایگاه •

•Quartiles

•WoS Category

•Country



نکات مهم                               

JCRو  Factor Impactتوجه به تفاوت بین سایت های تقلبی ارائه دهنده •

عدم اعتماد صرف به گزارش نمایه نامه های پوشش دهنده مجله در وب سایت مربوطه•

ISIبا سایر پایگاه های  Science of Webدر نظر گرفتن تفاوت بین •

توجه به زمان تحت پوشش بودن مجله و اطمینان از تداوم آن•



Journal Master List
Journal Citation Reports (JCR)

:شاخص های مجالت در پایگاه اسکوپوس و سایمگو•

•SJR

•Citescore (IPP)

•SNIP



JOURNAL RANK (QURATILE)

 SJRص این نوع تقسیم بندی یا رتبه بندی مجالت در پایگاه اسکوپوس براساس شاخ•
به طوریکه مجالت در یک حوزه موضوعی به ترتیب مقدار این شاخص. انجام می شود

.مرتب شده و به چهار قسمت مساوی تقسیم می شود

بوده و به همین  Q1در مجالت یک حوزه موضوعی دارای رتبه  SJRباالترین مقادیر •
قرار می  Q4ترتیب ادامه می یابد تا اینکه مجالت دارای کمترین مقادیر، در قسمت 

.گیرند

.باال شانس دریافت استناد را باال می برد Qچاپ مقاله در مجالت با •



ند انتخاب مجالت در پایگاه اسکوپوس وسایمگو می توا
:براساس موارد زیر صورت گیرد

• Quartile

• Category

• Country



اعتبارسنجی در سایر پایگاه ها

:با توجه به زمینه های تخصصی مختلف و اهمیت پایگاه های اطالعاتی در آن•

.در صورت قابل جستجو بودن پایگاه، نام یا شناسه مجله جستجو شود•

یست در غیراینصورت جدیدترین لیست مجالت تحت پوشش دانلود و جستجو در این ل•
.انجام شود

:از جمله این پایگاه ها•

• Pubmed, Chemical Abstracts, CINAHL, EMBASE, Biological Abstract, 
ERIC, CABI, Psyc

• info,

• Current Content, …



ارزیابی و اعتبارسنجی مجالت داخلی

ISC( گزارشهای استنادی نشریات فارسی)

شاخص های مجالت. 1

استنادهای تجمعی2.

شاخص آنی3.

ضریب تاثیر4.

عامل ویژه5.

نفوذ مقاله6.







( پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی) SID

شاخص های مجالت•

شاخص تاثیر•

شاخص آنی•






