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 سٌجیضشٍست علن 
 
 
 عٌجؼ ٍ ارسٗاتٖ عزٗغ تَل٘دات ػلوٖ در عطح کالى. 
 ٖاًداسُ گ٘زٕ ٍ ارسٗاتٖ تَل٘دات ػلوٖ تا اعتفادُ اس ؽاخ صْإ پذٗزفتِ ؽدٓ تٖ ًالولل 

 .ٍ فزاّن کزدى اهكاى هقاٗغٔ آ ًْا
 دؽَارٕ ارسٗاتٖ ک٘فٖ حجن ػظ٘ن تَل٘دات ػلوٖ تٖ ًالوللٖ ٍ ضزٍرت اعتفادُ اس 

 .اتشارّإ آهارٕ
 ٕؽٌاعاٖٗ حَسُ ّإ ػلوٖ هَرد تَجِّ در کؾَرّإ پ٘ؾزٍ ٍ هقاٗغِ آى تا کؾَرّا 

 رق٘ة، تِ هٌظَر تدٍٗي تزًاهِ ّإ راّثزدٕ صح٘ح
 کوک تِ آٌٗدُ اًدٗؾٖ ػلَم در جْاى 

Dr Y 



 سنجیشاخص های علم 
 
 
 
  کٌتشل ٍهذیشیت اثشتخص علن، پژٍّص، فٌاٍسی ٍ ًَآٍسی هستلضم 

 ّش چیضی کِ قاتل اًذاصُ گیشی ًثاضذ قاتل. ایي هؤلفِ ّا استاسصیاتی 
 .کٌتشل ًیست ٍ ّش آى چِ کِ قاتل کٌتشل ًثاضذ، هذیشیت پزیش ًیست

 
 
 
  سا تِکیفیت ّا پژٍّطگشاى علن سٌجی پیَستِ تالش هی کٌٌذ تا 

 ایي. ًطاى دٌّذ کِ تیاًگش آى کیفیت تاضذکویت ّایی غَست 
 ضٌاختِ هی ضًَذ“ ضاخع”هعیاسّای کوّی دس علن سٌجی تا عٌَاى 



 (Citation)استناد 
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 ًقل قَل یا اسجاع تِ سایش ًَضتِ ّای هشتثط تِ ضیَُ ای ساختاس یافتِ ٍ
 خَاًٌذگاىقاتل فْن ٍ قاتل پیگیشی تشای 

 دیگشاى    دالیل استٌاد تِ 
 اسصش ٍ احتشام تِ غاحثٌظشاى 
 تاییذ کاس دیگشاى 
 اًتقاد اص کاس دیگشاى 
 تاییذ کاس خَد 
 هقایسِ اثش خَد تا کاس دیگشاى 
 استفادُ اص سٍضْای یکساى 
 اداهِ کاس دیگشاى 
 دیگشاىضشح کاس 
 

 دیگزاى بَ استٌاد عذم دالیل
 دیگزاى کار با آضٌایی عذم 

 اثز بَ دستزسی عذم 

 اثز بْدى ضذٍ ٍضٌاخت یا بْدى کلی 

 اثز هطالب بْدى بذیِی 
 ُوفکزی عذم 

 



3 Kinds of Citation Data Indexes 
Articles 
•Citation Impact 
Authors 

•Number of papers (Quantity) 
•Number of Citations (Quality) 
•Average number of citations/article 
•h-index & g-index (Quantity & Quality Both) 
•Subject Sameness Index(SSI) 
•Multiple H-index 
Journals 

•Journal Impact Factor(IF) 
•JIM 
•Cited Half-Life 

•CiteScore/SNIP/JCR 



Impact Factor 

 .سا ًطاى هی دّذکِ هیضاى هتَسط استٌاد تِ هقاالت یک هجلِ علوی کوّیتی است  IFضشیة تاثیش 
سا کِ هیضاى هتَسط استٌاد تِ هقاالت یک هجلِ علوی کوّیتی است  IFضشیة تاثیش هیضشیة تاثیش 

 .ًطاى هی دّذ
دس یک حَصُ هیضاى ًفَر علوی یک هجلِ ضشیة تاثیش هی تَاًذ هعیاسی تاضذ تشای ًطاى دادى 

 :خاظ علوی ٍ تحقیقی
دس یک سضتِ علوی، هجالت داسای ضشیة تاثیش تاالتش داسای اّویت تیطتشی ًسثت تِ 

 .هی تاضٌذ هجالت دیگش

 
 علن صاحبٌظزاى اس ّ آهزیکایی داًطوٌذ Eugene Garfield گارفیلذ یْجیي

 .است ISI علوی هْسسَ بٌیاًگذار ّ اطالعات باسیابی ّ ساسی ًوایَ سٌجی،

 گارفیلذ»  تاثیز ضزیب«  ًوایَ هْرد در گیزی تصوین بزای هعیاری عٌْاى بَ را

 کزد ابذاع Science Citation Index در هجالت ضذى

 



 Self- Citationخود استنادی 

 
 اعتٌادٕ هٖ تَاًد تاث٘ز هغتق٘ن تز ضزٗة تاث٘ز داؽتِ تاؽدخَد. 

 
 

  ٍ هجالت فْزعت ؽدُ در %  80خَد اعتٌادٕ اهزٕ طث٘ؼٖ اعتISI ٕدارإ خَد اعتٌاد 
 .ّغتٌد%  20کوتز ٗا هغإٍ 

 
 

  را هَرد تزرعٖ قزار هٖ دّد ٍ%  20» إٓ اط إٓ « هجالت دارإ ه٘شاى خَد اعتٌادٕ تاالتز اس 
 ، ًؾزِٗ هذکَر استاال رفتي هصٌَػٖ ضزٗة تأث٘ز آى هجلِ ؽَدچٌاًچِ خَد  اعتٌادٕ تاػث 

 فْزعت ًؾزٗات دارإ ضزٗة تأث٘ز خارج هٖ ؽَد



 هجالتتَغیف ضشیة تاثیش 
 
 

 هجالت داسای ضشیة تاثیش تاالتش هقاالتی سا هٌتطش هی کٌٌذ کِ دس هقایسِ تا
 .قشاس هی گیشًذتیطتش هَسد استٌاد هقاالت هجالت داسای ضشیة تاثیش پائیي تش، 

 
 
 

 :عَاهل تاثیشگزاس تش ضشیة تاثیش
 ِچگالی یا هیضاى هتَسط استٌاد تِ هقاالت هجل 
 استٌادّایا قذهت عوش 
 

 :عَاهل تی تاثیش
 تعذاد ًَیسٌذگاى هقاالت 
 ِتعذاد هقاالت ّش ضواسُ هجل 
 فاغلِ اًتطاس 



 تاثیز ضزیب هحاسبَ



 Field IF رضتَ هتْسط تاثیز ضزیب

هیاًگیي ضشیة تاثیش هجالت علوی ضشیة تاثیش هتَسط عثاست است اص 
 .یا هَضَع خاظ دس یک سضتِ

 
 IF ّتاثیش هتَسط هجالت یک سضتِ خاظ ضشیة FIFفشهَلایي دس 

هجالت ًوایِ ضذُ دس آى  تعذاد N ٍ ،خاظیک هجلِ  ضشیة تاثیش
 .  استسضتِ 



 تاثیرنقاط قوت ضریب 
 
 

 سٌدص ضزیب تاثیز کویتی است کِ هی تَاًذ ضاخػی هٌاسب بزای 
 .هدالت باضذکیفیت 

 
 در یک رضتِ را همایسِ هدالت هطابِ ًسبی بَدى ایي ضزیب اهکاى 

 .هی آٍردفزاّن 
 

 .باضذرلابت ساس هتغیز بَدى ضزیب تاثیز در سالْای هختلف هی تَاًذ 
  

 افزاد، هدالت ٍ ًْادّای تحمیماتی را سٌدص عولکزد علوی اهکاى 
 .فزاّن هی کٌذ



 تاثیرنقاط ضعف ضریب 
 

 
 هدالت اًگلیسی سباى ضزیب باالتزی هی گیزًذ. 
 هدالت آهزیکای ضوالی ًسبت بِ سایز هٌاطك ضزیب باالتزی هی گیزًذ. 
 هدالت دارای هماالت هزٍری فزاٍاى، ضزیب تاثیز بیطتزی دارًذ. 
 هدالت رایگاى ٍ یا دارای دستزسی آساد ضزیب تاثیز باالتزی دارًذ. 
 ضزیب تاثیز ٍضعیت هدالت را تعییي هی کٌذ ٍ ًِ هماالت را. 
 اّویت دادى سیاد بِ ضزیب تاثیز هی تَاًذ باعث سَ گیزی هدالت ٍ ًَیسٌذگاى ضَد. 
 ضزیب تاثیز هوکي است بزای رضتِ ّای گًَاگَى بِ یک اًذاسُ کاربزدی ًباضذ. 
 دٍرُ دٍ سالِ فالذ هٌطك کافی است ٍ باعث ًادیذُ گزفتي بزخی هماالت هْن هی ضَد. 
 هماالت استثٌائی هی تَاًٌذ ًتایح غیزٍالعی ارائِ دٌّذ. 
 هدالت ًوایِ ًطذُ فالذ ضزیب تاثیز خَاٌّذ بَد. 



 شاخص فوریت
(Immediacy Index) 





 ارزش متیو
Mathew Value 

 

 

 
  هَییحتَسط  2006ایي ضاخع ضکل اغالح ضذُ ضزیب تأثیز است کِ در سال 

 .هعزفی ضذ
 

 ضَدهتیَ در یک دٍرُ پٌح سالِ ٍ در هَضَعی خاظ هحاسبِ هی ارسش 
 

 همالِ ّای ّواى هدلِ ٍ در ّواى دٍرُ تمسین هی کٌذ ٍ عذد بِ دست آهذُ را با 
 .کٌٌذّویي ًسبت ّا درکل حَسُ هَرد پژٍّص اًذاسُ گیزی هی 



 ًطزیات IF باسیابی رّش



 ؟چیست CiteScoreشاخص 
 

 .هعزفی ضذُ، رًٍوایی کزد IFالشٍیز اس هحػَل خذیذی کِ بِ عٌَاى رلیب  2016دساهبز  ۸در • 
 

لبل سال  3در ّز دٍرُ بز اساس استٌادات بِ هماالت هدلِ در  CiteScoreضاخع استٌادی اغلی • 
 .هحاسبِ هیگزدد

 را در هحاسبِ تعذاد( فٌیٍ پژٍّطی ٍ هزٍری )بز خالف ضزیب تاثیز کِ اًَاع خاغی اس هماالت • 
 را در هحاسبِ خَد در ًظزّوِ اًَاع هماالت ، ایي ضاخع هی گیزدهماالت در هخزج کسز در ًظز 

 .گیزدهی 
 

 ضاخع دیگزی است کِ ًحَُ هحاسبِ آى ّواًٌذ CiteScore Trackerسایت اسکَر تزکز • 
 .بِ رٍسرساًی ضَدغَرت هاّیاًِ بزای ّواى سال سایت اسکَر است با ایي تفاٍت کِ لزار است بِ 



 هثال



  با ٍسى دادى بِ استٌادپیطٌْاد ضذ هیشاى تأثیز استٌاد را داًطگاُ الیذى ایي ضاخع کِ تَسط 
 .بز اساس کل استٌادات دریافتی یک حَسُ هَضَعی هی سٌدذ

  هی تَاًذ در یک حَسُ هَضَعی ًسبت بِ یک حَسُ هَضَعیتأثیز یک استٌاد بٌابزایي 
 .دیگز ارسش بیطتزی داضتِ باضذ

 استلابل هطاّذُ اسکَپَس ضاخع در پایگاُ ایي 
 

SNIP 





 CiteScore, SNIP ّ JCR باسیابی رّش





ضاخػی بزای "استاد فیشیک داًطگاُ کالیفزًیا، در همالِ ای با عٌَاى (  2005) ّزش . ای. خی
ضاخع خذیذی با عٌَاى  "بِ غَرت اًفزادیپژٍّطگزاى پژٍّطی سٌدص بزًٍذاد علوی 

بزًٍذادّای علوی اًذاسُ گیزی را بزای ارسیابی ٍ  Hیا بِ اختػار، ضاخع  "ضاخع ّزش"
 .پژٍّطگزاى هعزفی ًوَد

 
 ضاخصH ّز یك اس پژٍّطگزاى بِ تٌْایی چِ ًقطی در : بِ ایي سؤال پاسخ هی دّذ

 ؟در حَسُ ّای هختلف داًص بطزی دارًذهزسّای ػلَم پیطبزد ٍ گستزش 
 

  ضاخصH  یك پژٍّطگز، ضاهلH  تؼذاد اس هقاالت اٍست کِ بِ ّز کذام اس آى ّا
هقالِ داضتِ باضذ کِ بِ ّز  6، یؼٌی اگز یك ًَیسٌذُ ضذُ باضذبار استٌاد  Hدست کن 

 .خَاّذ بَد 6آى ًَیسٌذُ  Hبار استٌاد ضذُ باضذ، ضاخص  6کذام دست کن 

H-Index 



 ضاخص هحاسبَ رّش



 Hهشایای ضاخع 

 
  ارسضیابی ( تعذاد هماالت)ٍ ّن اس لحاظ کوی ( ضذُیا استٌادات دریافت تاثیز )کیفیّن اس لحاظ

ّای رتبِ بٌذی هاًٌذ ضوارش تعذاد کل هماالت یا تعذاد کل استٌادّا را ضاخع سایز کزدُ ٍ هعایب 
 .ًذارد
 پژٍّطی یک پژٍّطگز ارائِ هیذّذ؛ بذیي _ّزش بزآٍردی لَی اس تاثیزات هماالت علویضاخع

 .بذٍى استٌاد، یا هماالت پز استٌاد را در هحاسبِ ًادیذُ هی گیزدیا ٍ هعٌا کِ هماالت کن استٌاد 
 

 ضاخع هیتَاًذ هعیار خَبی در ارسیابی هحمماًی باضذ کِ تاثیز لابل هالحضِ ای در هطارکت ایي
هداری هزسَم علن سٌدی کار علوی آًْا فزغت ًوَد ًیافتِ اس استفادُ علوی داضتِ اًذ ٍلی با 

 .است
 

  هشیت دیگز ایي ضاخع ایي است کِ دادُ ّای السم بزای هحاسبِ بِ آساًی اس طزیك پایگاّْای
، ٍ گَگل اسکالز بذٍى ًیاس بِ ّز گًَِ پزداسش اطالعات لابل اسکَپَسآی، استٌادی آی اس 

 .دستزسی است



 H ضاخص هعایب

 
  تعذاد ًَیسٌذگاى یک همالِ ٍ سْوی کِ ّزکذام اس آى ّا در پژٍّص داضتِ اًذ تَسط ایي ضزیب

 .هطخع ًویطَد
 بِ سي علوی پژٍّطگزاى تَخِ ای ًذارد. 
  هیشاى استٌادپذیزی ) داردتفاٍت ّایی کِ در هدالت ٍ هماالت حَسُ ّای علوی هختلف ٍخَد

 (هدالت
 استٌادی هی تَاًذ ضاخع اذ یک پژٍّطگز را، بی خْت افشایص دّذخَد. 

 
 یک هحمك تعذاد هحذٍدی همالِ داضتِ باضذ اها بِ دفعات بسیار ارخاع دادُ ضذُ باضٌذ، ضاخع اگزH 

 .باالیی ًخَاّذ داضت
 

 پژٍّطگزاًی کِ بِ ّز علت تعذاد هماالت آًْا بسیار کن ٍلی بسیار تاثیزگذار بَدُ اًذ، اذ  داًطوٌذاى ٍ
دارد اها دًیای  5یا  4بزابز  H_indexهثال آلبزت اًیطتیي کِ بزای )کٌٌذ هی ایٌذکس کوی دریافت 

 .ایي هسالِ ًیش غادق استعکس  !(علن را با ّواى چٌذ همالِ تحت تاثیز لزار دادُ است
 

 بِ هماالتی کِ استٌاد باالیی دارًذ، ٍسى بیطتزی ًوی دّذ. 



 gشاخص 
 
 یكی دیگز اس جذیذتزیي ضاخص ّایی کِ بزای اًذاسُ گیزی کوّی بزًٍذاد ػلوی• 

 لئواست کِ آى را  gپژٍّطگزاى ػلن فیشیك ٍ دیگز پژٍّطگزاى پیطٌْاد ضذُ، ضاخص 
 .ًطاى داد " gًظزیِ ٍ کاربزد ضاخص "در هقالِ ای با ػٌَاى (  2006)  اگَ

 
 

 ایي ضاخص با استفادُ اس هجذٍر تؼذاد هقالِ ّا ٍ هقایسِ آى با هجوَع استٌادّا در• 
 .هحاسبات، در ٍاقغ هقالِ ّای پزاستٌاد یك پژٍّطگز را بزجستِ تز هی کٌذ

 
 

 .را بزطزف ًوایذ Hایي ضاخص سؼی دارد تا اس تأثیز هقالِ ّای کن استٌاد بز ًتیجِ • 





 SSIفرمول شاخص 
 

       SSI= SSP/TP, (0≤SSI≤1):تاؽدفزهَل ؽاخص ّن هَضَػٖ تِ ؽزح سٗز هٖ 
 =SSI ٗا هتزادف پضٍّؾگز تقغ٘ن تز تؼداد کل هقاالت ٍٕ در دٍرٓ سهاًٖ هؼ٘يّن هَضَع هقاالت تؼداد. 

 
 =SSP   ٗکدعت کن ٗا هتزادف پضٍّؾگز طٖ دٍرٓ سهاًٖ هؼ٘ي کِ در آًْا ّن هَضَع تؼداد هقاالت 

 .کل٘دٍاصٓ هَضَػٖ تكزارٕ ٗا هتزادف ٍجَد دارد
 

 =TP  کل هقاالت هٌتؾزُ اس عَٕ ٗک پضٍّؾگز در تاسُ سهاًٖ هؼ٘يتؼداد. 



 SSIمثال از 

 
ػٌَاى ّن  5هقالِ ٍ اس ت٘ي آًْا  30عالِ دارإ  10طثق فزهَل چٌاًچِ پضٍّؾگزٕ در ٗک تاسُ سهاًٖ • 

 ( 0.16) ، ؽاخص ّن هَضَػٖ اٍ تزاتز اعت تا تاؽٌدهَضَع 
ٍ ّزچِ تِ ٗک ًشدٗک تز  ه٘شاى ّن هَضَػٖ سٗاد ّزچِ ػدد تدعت آهدُ اس ٗک تشرگتز تاؽد، • 

 (داردپزاکٌدُ کارٕ سٗادٕ ٗا )اعت کوتز هَضَػٖ ّن تاؽد ه٘شاى 
ٗؼٌٖ ّ٘چ٘ک اس پضٍّؾْإ هحقق ارتثاط هَضَػٖ تْن ًداؽتِ ٍ  صفز تاؽد، ٍ اگز ػدد تدعت آهدُ • 
 .هَضَع ً٘غتٌدّن ّودٗگز تا 
در ارسٗاتٖ تزًٍدادّإ ػلوٖ پضٍّؾگزاى  hاٗي ؽاخص هٖ تَاًد در کٌار عاٗز ؽاخص ّا ّوچَى • 

 .گ٘زدقزار هَرد اعتفادُ 
در پضٍّؼ ّاٖٗ کِ اًجام هٖ دٌّد هٖ  پزاکٌدُ کارٕ هحققاى هٌطق اٗي ؽاخص در اٗي اعت کِ  –

 ٍ هحققاًٖ کِ دارإ پضٍّؼ ّإ ّوغَ ٍ هزتثط تا. ػٌَاى ٗک اهت٘اس هٌفٖ در ًظز گزفتِ ؽَدتِ تَاًد 
 آًْا ت٘ؾتز خَاّده٘شاى تاث٘ز گذارٕ ػلوٖ پضٍّؼ ّإ قثلٖ ّغتٌد در آى حَسُ ػو٘ق تز ٍارد ؽدُ ٍ 

 .تَد



 چندگانهنحوه محاسبه اچ 
 

 در اٗي ؽاخص ًِ تٌْا تِ اعتٌادات ٍسى دادُ هٖ ؽَد، ّغتِ ّ٘زػ، ٍ عي• 
 ،هقاالت اعتٌاد ؽدُ در ًظز گزفتِ هٖ ؽَد

 
 تلكِ در هحاعثِ آى تواهٖ هقاالت ٗک پضٍّؾگز کِ حداقل ٗكثار هَرد• 

 .اعتٌاد قزار گزفتِ اًد ً٘ش هَرد لحاظ قزار هٖ گ٘زد
 

 هقاالت ٍ اعتٌادات تصَرت hتزإ هحاعثِ اٗي ؽاخص، ّواًٌد ؽاخص • 
 .اها در عطزٕ دٗگز عي ّز هقالِ ً٘ش گٌجاًدُ ه٘ؾَد. قزار ه٘گ٘زدًشٍلٖ در جدٍل 

 
 ٍ ٗک ّغتِ، hاها تز خالف هحاعثِ ؽاخصْإ قثلٖ، تجإ هحاعثِ ٗک • 

 ّا ٍ ّغتِ hٍ چٌدٗي ّغتِ هحاعثِ ه٘ؾَد ٍ عپظ تا تزک٘ة  hچٌدٗي 
 تدعت Multiple h indexّإ تدعت آهدُ، اچ جدٗدٕ تحت ػٌَاى 

 .ه٘آٗد















 WOS استٌادی گشارش بخص



 سپاسگضاسی
 

دکتش پیام آقای آهَصضی اص اسالیذّای هشتثط جٌاب فایل دس تْیِ ایي 
تذیٌَسیلِ اص ایي استفادُ ضذُ ، کِ  اسذیدکتش آقای جٌاب  کثیشی ٍ

 .گشددتطکش هی عضیضاى تقذیش ٍ 


