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Scientometric:  علم سنجی 

روندرشدعلماستتحليلوسنجشدانشیاستکههدفآن.

گيریعلمعلمسنجیبهتعبيریسادهترعبارتاستازدانشاندازه.



عناصر اساسی علم سنجی

سران و ساابه  ااارو و وابگا سي سااز اژي ش و  ا)نويسندگانبررسي و ارزيابي 

آثذار،منابعومآخذ ، (اعم از  هال ، ا اب يا شرواژ  ثبت اخ راع)آثار، (ژويگندگان

استنادهایدادهشدهبههراثرازسویسايرآثار

:عناصراساسیموردمطالعه

تعداد و توزیع مؤلفان * تعداد و توزیع انتشارات         * 

تعداد و توزیع استنادها * تعداد و توزیع ارجاع ها         * 



Citation Databases

Web of Science (ISI)

Scopus

Google Scholar



مؤسسهاطالعاتعلمی – (WOS) نمايهاستنادیعلوم

ISI (Institute for Scientific Information)                               

1958-يوجينگارفيلد

125۳8المللیمجلةبين

ميليونرکورد۷۴بيشاز
هاهایکنفرانسميليونمقاله8بيشاز

کتاب1۰۴۰۰۰بيشاز

ثبتاختراعاتDerwent

امکاناستفادهازResearcherIDوجديداPublons(بهدليلعدم
(اختصاصکدشناسهنويسنده



پايگاه اسكوپوس

1995ازسال

۶۰/۰۰۰/۰۰۰؛(همراهباچکيده%۷۰حدود)رکورد

۴2۰۰ناشردرسراسرجهان؛5۰۰۰عنواناز2۴۰۰۰حدودOpen Access Journals

9/۰۰۰/۰۰۰مقالهکنفرانس؛

پايگاهمدالين؛٪1۰۰دربرگيرنده

اختصاصکدشناسهنويسندهScopus research ID



پايگاه گوگل اسكوالر

رايگانوامکانجستجودروبجهانگستر

شاملمقاالتداوریشده،چکيدهها،پاياننامهها،کتابهایچاپیوالکترونيکیوگزارشات

فقداناطالعاتمربوطبهابعاد،محتوا،نحوهانتخابمنابعوزماندريافت

فقداناطالعاتمربوطبهمجالتودورهزمانیآنها

الگوريتمگردآوریورتبهبندیآنهانامشخص

استفادهازگزينههایجستجوگوگل

روزآمد

سريع



نمايه هاي استنادي معتبر ملي

(ISC)پايگاهاستنادیعلومجهاناسالم

 (SID)پايگاهاطالعاتعلمیجهاددانشگاهی

(Civilica)پايگاههمايشهاوکنفرانسها



سنجیهای علممعرفی شاخص

شاخص هاي سنتي علم سنجي1.

شاخص هاي جديد علم سنجي2.

شاخص هاي خاص و بومي3.



سنجیهای سنتی علمشاخص. 1

ی معروف های تحلیل استنادسنجی که بیشتر به شاخصهای سنتی علمشاخص

:هستند، عبارتند از

 ضریب تأثیر مجالت(Journal Impact Factor= JIF)

 ضریب تأثیر رشته(Discipline Impact Factor= DIF)

 شاخص فوریت(Immediacy Index)

عمر متون یا کهنگی متون نیم(Literature Obsolescence)



(IF)ضريب تأثیر مجالت  

ار یافتهه در وهو  بین تعداد استنادهای دریافتی به مقاالت انتشنسبتتأثیر ضریب
.  یک دوره زمانی خاص است

گارفیلد این دوره زمانی را دو سا  در نظر گرفته است.

 بهه ( ههارفهرن )از کهل مراعه  % 20چرا که تجربه نشان داده است که حهدود
.گیردانتشارات دو سا  قبل صورت می



مثال
 ،198، و 1389اسهتناد در سها  192اگر به مقاالت منتشره در مجلهه رسهتنی ها

صورت گرفته باشد،1390استناد در سا  

  مقالهه 20و در سها  دو  19و تعداد مقاالت منتشره در این مجله در سها  او
باشد، 

(. 39بخش بر 390)خواهد بود 10تأثیر آن وبق فرمو  فوق، ضریب

گیردیها صورت متأثیر آنبر اساس ضریببندی مجالترتبهترتیب، بدین .

و اسهتااده از تأثیر یک مجله بیشتر باشد، میزان تأثیرگهااریهر چه ضریبيعنی
.گیردآن در مرتبه باالتری قرار می



    Impact Factorمحدوديت

ضريبتاثيرخوبمجلهتبليغاتی-
 Chemical Reviewمانند...مجالتمروریو-

 Natureعلمیفراگيرمانندهایمجله-

زبان-
مالیوتبليغاتینارسائیهای-
منابع،بدوناستفادهازآنمقالهديگرحجماستفادهاز-
بهمجالتالکترونيکیآزاددسترسی-



(Discipline Impact Factor = DIF)ضريب تأثیر رشته 

مطالعه اهمیت مجالت هسته در یک رشته علمی : آنهدف

دارنهد، یک رشهتهتأثیر باالیی در در این روش تعداد اندکی از مجالت که ضریب
. شوندشناسایی می

 تأثیر مجالت استبه محاسبه ضریبشبیهروش محاسبه آن.

شوددر این روش هم معموالً یک دوره دو ساله در نظر گرفته می.



فرمول ضريب تأثیر رشته



مثال
 20مقاله منتشر کرده باشهد کهه بهه ایهن 20در دو سا  متوالی، تعداد (الف)مجله اگر

استناد تعلق گرفته باشد، 15مقاله، در این دوره زمانی 
 مقاله منتشر کرده باشد اما در ایهن دوره زمهانی 20هم در دو سا  متوالی، (ب)مجله و

استناد به مقاالت آن تعلق گرفته باشد، 50
 استناد بهه 300مقاله را منتشر کرده باشد که در این بازه زمانی تعداد 240، (ج)مجله و

آن ها صورت گرفته باشد، 
ودتأثیر رشته این سه مجله در دوره زمانی ماکور به ترتیب زیر خواهد بضریب:

15÷ 20= 75/0( مجله الف

50÷ 20= 5/2( مجله ب

300÷ 240= 25/1( مجله ج



(Immediacy Index)شاخص فوريت  

 و بها مقهاالت یهک مجلههتعیین سرعت استنادشاخص فوریت به منظور
: شودروشی شبیه ضریب تأثیر مجالت محاسبه می

Xتعداداستنادهایدريافتیدرسال

----------------------------

Xسالدريافتهانتشارمقاالتتعداد



مثال

 صورت گرفته باشد، رستنی ها استناد به مقاالت 100اگر تعداد

  مقاله باشد، 20و تعداد مقاالت منتشره آن در همان سا

 شودمی5شاخص فوریت این مجله .

های های ویژه استناد است که نشریه گزارششاخص فوریت از شاخص
. کندبه وور منظم آن را منتشر می(JCR)استنادی مجالت



(Cited half Life)نیمه عمر استناد   

اشهد را مدت زمانی که نیمی از کل استنادات به آن مجله صورت پایرفته ب
ان نشان می دهد و در حقیقت سرعت کاهش میزان ارعاعات به مجله را بیه

د کهه هر چه نیمه عمر ارعاعات به مجله بیشتر باشد، نشان می ده. می کند
ارزش مقاله های مجله در وو  زمان بیشتر حاظ شده است و هنهوز مهورد

.  ارعاع قرار می گیرند

ر مهی هرچه نیمه عمر ارعاعات به یک مجله بیشتر باشد، ارزش مجله بهاالت
.رود



مثال



شاخص های جديد

شاخص هرش

شاخص جي

 شاخص واي

ارزش متيو



(Hirsch Index)شاخص هرش 

رد، و هاست که به لحاظ سادگی، سهولت کهاربیکی از عدیدترین این شاخص
مهورد معینعددنسبت به سایر روشها در دستیابی به یک مزایای متعددداشتن 

.توعه پژوهشگران قرار گرفته است

  بهه ( ااستاد فیزیک دانشگاه کالیارنیه)توسط هرش 2005این شاخص در سا
ورت به صهپژوهشی پژوهشگران -عنوان شاخصی برای سنجش برونداد علمی

. ابداع شدانارادی

ههایی دهد که هر یک از پژوهشگران بهه تنشاخص اچ به این پرسش پاسخ می
ههای مختلهف دانهشدر پیشبرد و گسترش مرزهای علو  در حهوزهچه نقشی

بشری دارند؟



شاخصHيکپژوهشگر،شاملHتعدادازمقاالتاوستکهبههرکدامازآنهاحداقلHبار
.استنادشدهباشد

،بذاراسذتنادشذده۶مقالهداشتهباشدکهبههريکدستکم۶برایمثالاگريکنويسنده
.خواهدبود۶آننويسنده،Hباشد،شاخص

باشد،درشذاخص۶ولیتعداداستنادهاکمتراز۶اگرتعدادمقاالتآننويسنده،بيشترازH

.ویتأثيرینخواهدداشت

بديهیاستهرچهعددHبزرگترباشد،نشذانازتذوانعلمذیوتأثيرگذ اریبيشذتريذک
.پژوهشگربرعلمخواهدبود

(H-Index)شاخص هرش 



نحوه محاسبه شاخص هرش

 شاخصH با استااده از شمارش استنادها به حاصل کهار یهک پژوهشهگر در وهو
.  دهدحیات وی امتیاز می

 برای به دست آوردن عددHناد ، پ  از انجا  عستجو، باید مقاالت را بر حسب اسهت
د تها تعهداد به ترتیب نزولی مرتب کرد و شماره مقاله را با تعداد استنادها مقایسه نمو

. استناد مساوی یا بیشتر از شماره مقاله باشد

دهنده عدد شماره آن مقاله، نشانHنویسنده است .



H-index 
Concept 
through 
its Graph



(دريافت استناد بیشتر)عوامل موثر در افزايش شاخص هرش 

چاپمقالهدرمجالتIF باال

مقاالتبلندتربامنابعبيشتر

مقاالتمروری

همکاریبانويسندگانخارجی

همکاریبانويسندگانباسابقه

تاليفمقالهبهزبانانگليسی

ثباتدرنگارشانگليسیناممحققوآدرسموسسهوابستهدرمقاالت



شاخص2۰۰۶درسالGبرایتکميلعملکردشاخصhورفعايذنضذعفتوسذادانشذمندی
.بلژيکیبهناماگهمعرفیشد

بهمقاالتیکهبيشذترمذورداسذتنادقذرارمذیگيذردوزنهرشدراينشاخصبرخالفشاخص
.بيشتریدادهمیشود

باتوجهودقتدرنحوهمحاسبهG-IndexکهميزاندرمیيابيمG-Indexهيچوقذتکمتذر
.نخواهدبودH-Indexاز

اسذتباالترينتعدادمقاالت.واصالحشاخصاچمطرحشدپراستنادبرایبرجستهکردنمقاالت
.يابيشتربهآناستنادشدهاست2کهجیبهتوان



(G-Index)شاخص جي 



ايندكس-نحوه محاسبه شاخص جی

بهعنوانمثال:

بذهبعذدفراوانذی2بهتذوان۶شاخصجیاستزيرااز۶درجدولزيرعدد
.است2تجمعیاستناداتکمترازضريبجیبهتوان

1110987654321تعداد مقاالت

00134556678تعداد استنادات

454545444137322721158داتاستناتجمعیفراوانی 

2121100816449362516941جی به توان 



(Y-Index)شاخص وای 

یهت بهه شاخص وای سعی دارد با در نظر گرفتن کیایت و کم
صورت همزمان، نقاط ضعف شهاخص های دیگهر را بروهرف 

به عنوان شاخص کمهی و از رتبهه IFبه این منظور از. کند
به عنوان ضریب ارزش یا شاخص RPفرد یا مجله یا پایگاه
.کیای استااده می کند



ارزش متیو

سنجی است کهه توسهط مهوییر در سهایکی از شاخصهای عدید علم  
. معرفی شد2006

  پهنر دورهتأثیر است که آن را در یک ضریبشکل اصالح شدهدر واق
. کندو در موضوعی خاص محاسبه میساله

یهک های یهک مجلهه درنحوه محاسبه آن تقسیم تعداد استنادها به مقاله
های همان مجله در همان دوره زمانی استدوره پنر ساله بر تعداد مقاله

هها در کهل حهوزه مهورد پهژوهش که عدد حاصل را با همهین نسهبت
. نمایدگیری میاندازه



مثال
 اگر تعداد استنادها به مقاالت یهک مجلهه در یهک حهوزه موضهوعی

؛ Aخاص در یک دوره پنر ساله، 

 ،تعداد کل مقاالت منتشره در همان مجله در همین دوره پنر سالهB ؛

 ،تعداد کل استنادهای دریافت شده در آن حوزه موضوعی خاصC ؛

 و تعداد کل مقاالت این حوزه راD ،بنامیم

ارزش متیو عبارت خواهد بود از:



های خاص و بومیشاخص

 ورت به یک ضر... امروزه ارزشیابی تولیدات علمی، مجالت، دانشمندان و
. آیدتبدیل شده است و حتی از ملزومات توسعه دانش به حساب می

ز های موعود و به عنوان مکمل آنها، تعدادی ابا توعه به نواقص شاخص
اوری در کشورهای پیشرفته، عهت ارزشیابی و مدیریت علم، پژوهش و فن

ده و کشور خود بر اساس شرایط خاص خود، سیاست هایی را تعیهین کهر
:اندهای خاصی را تدوین نمودهشاخص

 (Research Assessment Exercise= RAE)ارزشیابی پژوهشی انگلستان 1.

(Crown Indicator)شاخص کرون 2.

z(Citation Z Score)شاخص 3.



(ادامه)های خاص و بومی شاخص

های خهود را منتشهر هر چهار سا  یک بار شاخص: (RAE)ارزشیابی پژوهشی انگلستان 1.
شهی و برونهدادهای پژوهانتشارات دانشگاههاهای ارزشیابی آن از مهمترین مؤلاه. کندمی

. دانشگاه است( به ویژه مقاالت)استادان 

مزیت آن امکان بررسی یک پژوهشگر، گروه یها : (Crown Indicator)شاخص کرون 2.
، مقالهه)ای معین، در موضوعی خاص و در نوع خاصی از مناب  مؤسسه پژوهشی، در دوره

اج اسهتنادها محاسبات آن بر مبنای تعداد استنادهاست و منب  استخر. است...( کناران ، و 
(. در هلند)است (WOS)وبگاه علو  

بر مبنای شاخص کرون اسهت و امکهان ارزشهیابی و : z(Citation Z Score)شاخص 3.
از دقهت بهاالیی . مقایسه بر اساس دوره زمانی، موضوع و نوع مقاالت در آن وعهود دارد

(.در سوئد)باشد ها برخوردار مینسبت به سایر شاخص





چیست؟Quartilesشاخص 

بندی برای اینکه بتوانیم در هر زیرگروه علمی مجالت را با توعه به تعداد مجله های موعود در آن رده 
استااده Q4و  Q3،Q2،Q1یا همان تقسیم بندی مجالت به گروه های Quartilesکنیم، باید از 

. کنیم

QuartileاختصاربهیاQبندیتقسیمعهتاستشاخصیآیدمیبرهمنامشازکههمانطور
عایگاهوهرتب،تاثیرضریبمحاسبهدرکهنکتهاینبهتوعهبا(چارک)بخشچهاربهآماریعامعه
پیداکاربردمنظوربدینQuartileشاخص.نمی شودبیانمستقیمبطورتخصصی اشگروهدرمجله

.می باشد(Category)تخصصی اشحیطهدرمجلهعایگاهمعرفوکردخواهد





JCR (Journal Citation Reports)

 یا به اختصار)گزارش استنادی مجالت(JCR، به صورت ساالنه، توسط موسسه
گزارش استنادی مجالت بر اساس .. منتشر می شود(ISI)اطالعات علمی تامسون

:شاخص های زیر مورد بررسی قرار میگیرد

 Cited Half

Life Immediately index

 IF

Quartiles 

https://book-pub.ir/post/mkalh-jcr-chist


ESI (Essential Science Indicator)

هاهایاساسیعلمدرکشورهایمختلفرابراساساستنادشاخص
.کندومؤلفينوشاخههایعلمیتحليلمی



SJR (SCImago Journal Rank)

درمحاسبهاينشاخصعالوهبذردرنرذرگذرفتنتعذداد
اراستنادهایدريافتیمقاالتمجلهموردنرر،وزنواعتبذ
رفتهمجالتیکهبهمقاالتآناستنادکردهاندنيزدرنررگ

.میشود



SCImago

ص یک پایگاه رتبه بندی مجله و کشورها است که شهامل مجهالت و شهاخ

Scopusعلمی کشورهای توسعه یافته از اوالعات موعود در پایگاه داده

.  است

SJR

 H index 

(Q1-Q4)

http://www.scimagojr.com/


شبكه اجتماعی ريسرچرگیت
ريسرچگيتبهنشانیwww.researchgate.netمعتبرتذرينسذايتاجتمذاعی،

پژوهشگرانومحققاناستکهبيشتردانشگاههاومؤسسذاتسراسذردنيذا،درآن
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