
آشنایی با مفاهیم و شاخص هاي علم سنجی

مدیریت منابع علمی، اسناد و کتابخانه مرکزي
وحیده زینالی

دانش شناسیدکتري علم اطالعات و 
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سنجیضرورت علم

رونق اقتصاديتوسعه فناوريتوسعه علمی
رفاه اجتماعی



informetrics

bibliometrics
scientometrics

علم سنجی و علوم وابسته

اطالع سنجی•
کتاب سنجی•
علم سنجی•
مجازسنجی•
وب سنجی•

scientometrics

webometrics

cybermetrics

اطالع سنجی•
کتاب سنجی•
علم سنجی•
مجازسنجی•
وب سنجی•



علمیتولیداتسنجشبهکهاستعلمتحلیلوگیرياندازهدانشسنجیعلم•
هايشاخص.می پردازدکمیمتغیرهايقالبدرکشورهاودانشگاه هاپژوهشگران،

پژوهشگرانعلمیبروندادکیفیتوکمیتارزیابیهايشاخصشاملسنجیعلم
قرارعلمیهیاتاعضايارتقاءوبنديرتبهارزشیابی،مبنايمی تواندکهاست

.می گیرد
 Microlevel
 Mesolevel
 Macrolevel

علم سنجی
scientometrics

علمیتولیداتسنجشبهکهاستعلمتحلیلوگیرياندازهدانشسنجیعلم•
هايشاخص.می پردازدکمیمتغیرهايقالبدرکشورهاودانشگاه هاپژوهشگران،

پژوهشگرانعلمیبروندادکیفیتوکمیتارزیابیهايشاخصشاملسنجیعلم
قرارعلمیهیاتاعضايارتقاءوبنديرتبهارزشیابی،مبنايمی تواندکهاست

.می گیرد
 Microlevel
 Mesolevel
 Macrolevel
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مفهوم استناد

پیشینهاياندیشهوجدیدهاياندیشهبینکهاستابزارياستناد•
.کندمیبرقرارارتباط

سایربهارجاعیاقولنقلازاستعبارتاستنادعلمی،نوشتهیکدر•
برايپیگیريوفهمقابلویافتهساختارايشیوهبهمرتبطهاينوشته

.خوانندگان
بیاندرنویسندهصداقتدادننشاننخستدرجهدراستنادازهدف•

.استشدهابرازنویسندگانسایرتوسطپیشترکهاستمطالبی

پیشینهاياندیشهوجدیدهاياندیشهبینکهاستابزارياستناد•
.کندمیبرقرارارتباط

سایربهارجاعیاقولنقلازاستعبارتاستنادعلمی،نوشتهیکدر•
برايپیگیريوفهمقابلویافتهساختارايشیوهبهمرتبطهاينوشته

.خوانندگان
بیاندرنویسندهصداقتدادننشاننخستدرجهدراستنادازهدف•

.استشدهابرازنویسندگانسایرتوسطپیشترکهاستمطالبی
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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 همفکري

دالیل استناد به دیگران

ارزش و احترام به صاحبنظران
تایید کار دیگران
تایید کار خود
مقایسه اثر خود با کار دیگران
ادامه کار دیگران
  استفاده از روشهاي یکسان
شرح کار دیگران
انتقاد از کار دیگران

انگیزه هاي استناد و عدم استناد

۶

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 همفکري

دالیل استناد به دیگران

ارزش و احترام به صاحبنظران
تایید کار دیگران
تایید کار خود
مقایسه اثر خود با کار دیگران
ادامه کار دیگران
  استفاده از روشهاي یکسان
شرح کار دیگران
انتقاد از کار دیگران



تحلیل استنادي
citation analysis

کتابسنجیفنونمتداول ترینازیکیاستناديتحلیلیااستناديمطالعه•
و)متن(استناددهندهمدركمیانرابطهبرحاکمقواعدآندرکهاست

.می شودمطالعهوجستجو،)سند(استنادموردمدرك

پایگاههايوهاتکنیکابداعبهمنجراستنادهاتحلیلوسنجش•
.اندنمودهتسهیلرا»سنجیعلم«کهاستشدهمختلفی

کتابسنجیفنونمتداول ترینازیکیاستناديتحلیلیااستناديمطالعه•
و)متن(استناددهندهمدركمیانرابطهبرحاکمقواعدآندرکهاست

.می شودمطالعهوجستجو،)سند(استنادموردمدرك

پایگاههايوهاتکنیکابداعبهمنجراستنادهاتحلیلوسنجش•
.اندنمودهتسهیلرا»سنجیعلم«کهاستشدهمختلفی
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پایگاه هاي استنادي بین المللی

پایگاه هاي استنادي موسسه اطالعات علمی•
پایگاه هاي استنادي موسسه الزویر•
گوگل اسکالر•

پایگاه هاي استنادي موسسه اطالعات علمی•
پایگاه هاي استنادي موسسه الزویر•
گوگل اسکالر•
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موسسه اطالعات علمی
ISI
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پایگاه هاي تولید شده توسط موسسه اطالعات علمی
ISI

• ISI Web of Science

• ISI Web of Knowledge

• Journal Citation Report (JCR)

• Essential Science Indicators (ESI)

• InCites
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• ISI Web of Science

• ISI Web of Knowledge

• Journal Citation Report (JCR)

• Essential Science Indicators (ESI)

• InCites



Web of Science

باز می گردد و در واقع تکامل یافته آن 1960ریشه اصلی آن به نمایه استنادي علوم در اوایل دهه •
.است

مشتمل بر سه پایگاه استWeb of Scienceهم اکنون •
گسترش یافته- نمایه استنادي علوم-
نمایه استنادي علوم اجتماعی-
نمایه استنادي علوم انسانی و هنر-

2009
نمایه استنادي مجموعه مقاله هاي کنفرانسهاي علوم•
نمایه استنادي مجموعه مقاله هاي کنفرانسهاي علوم اجتماعی و انسانی•
نمایه شیمی•
نمایه واکنشهاي شیمیایی جاري•

باز می گردد و در واقع تکامل یافته آن 1960ریشه اصلی آن به نمایه استنادي علوم در اوایل دهه •
.است

مشتمل بر سه پایگاه استWeb of Scienceهم اکنون •
گسترش یافته- نمایه استنادي علوم-
نمایه استنادي علوم اجتماعی-
نمایه استنادي علوم انسانی و هنر-

2009
نمایه استنادي مجموعه مقاله هاي کنفرانسهاي علوم•
نمایه استنادي مجموعه مقاله هاي کنفرانسهاي علوم اجتماعی و انسانی•
نمایه شیمی•
نمایه واکنشهاي شیمیایی جاري•
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Journal Citation Report (JCR)

این پایگاه میزان اعتبار و وزن ارزشی هر مجله را بر اساس شاخص هایی  •
.نظیر ضریب تاثیر مجله محاسبه می کند

این پایگاه داده هاي خود را از وب آو ساینس می گیرد و خود از دو  •
پایگاه فرعی تشکیل شده است

پایگاه علوم- 1
پایگاه علوم اجتماعی- 2
.در زمینه ارزش گذاري مجله هاي علمی بسیار کاربرد دارد•

این پایگاه میزان اعتبار و وزن ارزشی هر مجله را بر اساس شاخص هایی  •
.نظیر ضریب تاثیر مجله محاسبه می کند

این پایگاه داده هاي خود را از وب آو ساینس می گیرد و خود از دو  •
پایگاه فرعی تشکیل شده است

پایگاه علوم- 1
پایگاه علوم اجتماعی- 2
.در زمینه ارزش گذاري مجله هاي علمی بسیار کاربرد دارد•
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Essential Science Indicators (ESI)

Essential Science Indicators provides answers to your questions:
 What are the most cited papers in immunology?
 What are the emerging researchemerging research areas in agricultural sciences?
 What country has the highest impact in chemical research?
 Who are the most highly cited authors in the field of molecular biology?
 What are the top journals in geosciences?

محورهاي رتبه بندي اي اس آي
تعداد مقاله ها-
تعداد استنادها-
نسبت استناد به هر مقاله -
این پایگاه مقاله هاي پر استناد و مقاله هاي داغ را نیز معرفی می کند

Essential Science Indicators provides answers to your questions:
 What are the most cited papers in immunology?
 What are the emerging researchemerging research areas in agricultural sciences?
 What country has the highest impact in chemical research?
 Who are the most highly cited authors in the field of molecular biology?
 What are the top journals in geosciences?

محورهاي رتبه بندي اي اس آي
تعداد مقاله ها-
تعداد استنادها-
نسبت استناد به هر مقاله -
این پایگاه مقاله هاي پر استناد و مقاله هاي داغ را نیز معرفی می کند
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InCites

.معرفی شد2009براي نخستین بار در سال •

امکان تجزیه، تحلیل و مقایسه دقیق تر، واقعی تر و تحلیلی تر داده هاي برگرفته از •

web of scienceرا فراهم می کند.

.امکان تجزیه و تحلیل هاي موضوعی را فراهم می کند•

امکان مقایسه نتایج به دست آمده با میانگینها و استانداردهاي جهانی، منطقه اي، •
.ملی و مانند آن را فراهم می کند

.معرفی شد2009براي نخستین بار در سال •

امکان تجزیه، تحلیل و مقایسه دقیق تر، واقعی تر و تحلیلی تر داده هاي برگرفته از •

web of scienceرا فراهم می کند.

.امکان تجزیه و تحلیل هاي موضوعی را فراهم می کند•

امکان مقایسه نتایج به دست آمده با میانگینها و استانداردهاي جهانی، منطقه اي، •
.ملی و مانند آن را فراهم می کند
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پایگاه هاي استنادي موسسه الزویر
Elsevier

• Scopus

• SciVal

• Scopus

• SciVal
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Scopus

توسط الزویر معرفی شد2004در سال •

امکان جستجوهاي عمیق و پیچیده در اطالعات کتابشناختی و چکیده مقاله ها و •
.دیگر منابع اطالعاتی را فراهم می کند

به بعد را پوشش می دهد و از بعد آرشیو از وب 1990اطالعات مربوط به اواسط دهه •
.آو ساینس جوان تر است

.از نظر تعداد منابع پوشش بیشتري نسبت به وب آو ساینس دارد•

.تمامی مقاله هاي مدالین را پوشش می دهد•

توسط الزویر معرفی شد2004در سال •

امکان جستجوهاي عمیق و پیچیده در اطالعات کتابشناختی و چکیده مقاله ها و •
.دیگر منابع اطالعاتی را فراهم می کند

به بعد را پوشش می دهد و از بعد آرشیو از وب 1990اطالعات مربوط به اواسط دهه •
.آو ساینس جوان تر است

.از نظر تعداد منابع پوشش بیشتري نسبت به وب آو ساینس دارد•

.تمامی مقاله هاي مدالین را پوشش می دهد•
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SciVal

.عمل می کندincitesاز نظر عملکردي مشابه •
.معرفی شد2009براي اولین بار در سال •
امکان تجزیه و تحلیل هاي استنادي پیشرفته و عمیق را بر مبناي داده هاي پایگاه •

.اسکوپوس فراهم می سازد
.به نوعی پایگاه استنادي تجزیه و تحلیل عملکرد پژوهشی است•
با استفاده از ساي ول می توان عملکرد پژوهشی یک پژوهشگر، سازمان، کشور،  •

.منطقه، مجله، گروه پژوهشی و مانند آنها را ارزیابی کرد
امکان مقایسه عملکرد هر یک از موارد فوق نسبت به هم قطاران و همچنین نسبت •

.به استانداردهاي جهانی در ساي ول فراهم شده است

.عمل می کندincitesاز نظر عملکردي مشابه •
.معرفی شد2009براي اولین بار در سال •
امکان تجزیه و تحلیل هاي استنادي پیشرفته و عمیق را بر مبناي داده هاي پایگاه •

.اسکوپوس فراهم می سازد
.به نوعی پایگاه استنادي تجزیه و تحلیل عملکرد پژوهشی است•
با استفاده از ساي ول می توان عملکرد پژوهشی یک پژوهشگر، سازمان، کشور،  •

.منطقه، مجله، گروه پژوهشی و مانند آنها را ارزیابی کرد
امکان مقایسه عملکرد هر یک از موارد فوق نسبت به هم قطاران و همچنین نسبت •

.به استانداردهاي جهانی در ساي ول فراهم شده است
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Google scholar
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Google scholar

ضعف
نامشخص بودن دوره زمانی منابع زیر پوشش•
نامشخص بودن دستورالعمل انتخاب منابع زیر پوشش•
نامشخص بودن نحوه ارزیابی هاي بعدي روي منابع زیر پوشش•
نامشخص بودن الگوریتم هاي گردآوري و رتبه بندي منابع زیر پوشش•
فراهم نبودن امکانات جستجو مشابه پایگاه هاي معتبر•

قوت
رایگان بودن•
افزایش میزان پیدایی تولیدات علمی و به دنبال آن افزایش امکان استناد•
متکی نبودن به نوع خاصی از منابع نظیر مجالت و نمایه سازي تمامی انواع منابع از قبیل کتاب•

19

ضعف
نامشخص بودن دوره زمانی منابع زیر پوشش•
نامشخص بودن دستورالعمل انتخاب منابع زیر پوشش•
نامشخص بودن نحوه ارزیابی هاي بعدي روي منابع زیر پوشش•
نامشخص بودن الگوریتم هاي گردآوري و رتبه بندي منابع زیر پوشش•
فراهم نبودن امکانات جستجو مشابه پایگاه هاي معتبر•

قوت
رایگان بودن•
افزایش میزان پیدایی تولیدات علمی و به دنبال آن افزایش امکان استناد•
متکی نبودن به نوع خاصی از منابع نظیر مجالت و نمایه سازي تمامی انواع منابع از قبیل کتاب•



مهم ترین شاخص هاي علم سنجیمهم ترین شاخص هاي علم سنجی

مجلهتاثیرضریب

آنیشاخص

هرششاخص

جیشاخص

مجلهتاثیرضریب

آنیشاخص

هرششاخص

جیشاخص
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ضریب تاثیر مجله
Journal Impact Factor (JIF)

Eugeneگارفیلدیوگن Garfield)1925-(دانشمند
وسازينمایهسنجی،علمصاحبنظرانازوآمریکایی

.استISIعلمیموسسهبنیانگذارواطالعاتبازیابی
تصمیمبرايمعیاريعنوانبهرا»تاثیرضریب«گارفیلد

Scienceدرمجالتشدننمایهمورددرگیري

Citation Indexکردابداع.
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Eugeneگارفیلدیوگن Garfield)1925-(دانشمند
وسازينمایهسنجی،علمصاحبنظرانازوآمریکایی

.استISIعلمیموسسهبنیانگذارواطالعاتبازیابی
تصمیمبرايمعیاريعنوانبهرا»تاثیرضریب«گارفیلد

Scienceدرمجالتشدننمایهمورددرگیري

Citation Indexکردابداع.



مفهوم کلی ضریب تاثیر مجله
Journal Impact Factor (JIF)

مجلهیکمقاالتبهاستنادمتوسطمیزانکهاستکمیتیIFتاثیرضریب•
.دهدمینشانراعلمی

ضریب تاثیر می تواند معیاري باشد براي نشان دادن میزان نفوذ علمی یک •
مجله در یک حوزه علمی و تحقیقی خاص
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مجلهیکمقاالتبهاستنادمتوسطمیزانکهاستکمیتیIFتاثیرضریب•
.دهدمینشانراعلمی

ضریب تاثیر می تواند معیاري باشد براي نشان دادن میزان نفوذ علمی یک •
مجله در یک حوزه علمی و تحقیقی خاص



روش محاسه ضریب تاثیر مجله

:اگر داشته باشیم
a =مجله علمی مورد نظر
t =  سال مورد نظر

Cit =  تعداد استنادها به مقاالت مجله
Art =  تعداد مقاالت منتشره در مجله

:آنگاه

:به عبارت دیگر
ضریب تاثیر در سال جاري برابر است با مجموع استنادهاي سال جاري به مقاالت یک و دو سال قبل مجله  

.تقسیم بر تعداد کل مقاالت منتشر شده در مجله در یک و دو سال قبل
23
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IF ta



:مثال
بار مورد استناد قرار 750جمعا 2009در سال Natureبررسی پایگاههاي استنادي نشان می دهد که مجله 

. بوده است2008استناد مربوط به سال 160و 2007استناد مربوط به سال 120از این تعداد استناد . گرفته است
مقاله باشد، ضریب تاثیر نشریه 60و 80به ترتیب 2008و 2007اگر مجموع مقاالت این مجله در سالهاي 

چه عددي خواهد بود؟2009مذکور در سال 

:به عبارت دیگر
هریک از مقاالت شماره هاي دو سال قبل این مجله بطور متوسط دو بار مورد استناد قرار گرفته  2009در سال 

.اند

روش محاسه ضریب تاثیر مجله

:مثال
بار مورد استناد قرار 750جمعا 2009در سال Natureبررسی پایگاههاي استنادي نشان می دهد که مجله 

. بوده است2008استناد مربوط به سال 160و 2007استناد مربوط به سال 120از این تعداد استناد . گرفته است
مقاله باشد، ضریب تاثیر نشریه 60و 80به ترتیب 2008و 2007اگر مجموع مقاالت این مجله در سالهاي 

چه عددي خواهد بود؟2009مذکور در سال 

:به عبارت دیگر
هریک از مقاالت شماره هاي دو سال قبل این مجله بطور متوسط دو بار مورد استناد قرار گرفته  2009در سال 

.اند

  0.2
6080
160120

2009, 



NatureIF



بدست آوردن ضریب تاثیر مجله از 
طریق پایگاه 

web of science

بدست آوردن ضریب تاثیر مجله از 
طریق پایگاه 

web of science
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Eigenfactor Score

نشان دهنده تعداد استنادهایی است که به مقاالت پنج سال اخیر مجله  •
...صورت گرفته است، ولیJCRدر سال محاسبه 

به این مساله که استناد توسط چه ژورنالی صورت گرفته دقت می شود  .
استناد از طرف ژورنالی که خود ضریب تاثیر باالیی دارد، اهمیت و ارزش 

.بیشتري دارد
خود استنادي هاي داخل ژورنال را حذف می کند  .

نشان دهنده تعداد استنادهایی است که به مقاالت پنج سال اخیر مجله  •
...صورت گرفته است، ولیJCRدر سال محاسبه 

به این مساله که استناد توسط چه ژورنالی صورت گرفته دقت می شود  .
استناد از طرف ژورنالی که خود ضریب تاثیر باالیی دارد، اهمیت و ارزش 

.بیشتري دارد
خود استنادي هاي داخل ژورنال را حذف می کند  .
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Article Influence Score

سال بعد از چاپ5عبارت است از میانگین تاثیر مقاالت یک ژورنال در •
Eigenfactorنسبت • score 5بر تعداد مقاالت ژورنال در همان بازه

ساله
اگر مساوي یا بزرگتر از یک باشد به این معنا است که هر مقاله چاپ  •

شده در این ژورنال تاثیري بیش از حد متوسط در آن زمینه موضوعی  
دارد و اگر کمتر از یک باشد به این معنا است که تاثیر مقاالت ژورنال  

.کمتر از حد متوسط است

سال بعد از چاپ5عبارت است از میانگین تاثیر مقاالت یک ژورنال در •
Eigenfactorنسبت • score 5بر تعداد مقاالت ژورنال در همان بازه

ساله
اگر مساوي یا بزرگتر از یک باشد به این معنا است که هر مقاله چاپ  •

شده در این ژورنال تاثیري بیش از حد متوسط در آن زمینه موضوعی  
دارد و اگر کمتر از یک باشد به این معنا است که تاثیر مقاالت ژورنال  

.کمتر از حد متوسط است
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مقایسه ژورنال هاي یک زمینه موضوعی خاص
JCRدر 

مقایسه ژورنال هاي یک زمینه موضوعی خاص
JCRدر 
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مفهوم چارك
Quartile

مفهوم چارك
Quartile

39



چارك هاي نفوذ در مجالت حوزه آسم و آلرژي
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ضریب تاثیر متوسط رشته
Field IF

یکدرعلمیمجالتتاثیرضریبمیانگینازاستعبارترشتهمتوسطتاثیرضریب
.خاصموضوعیارشته

NوخاصمجلهیکتاثیرضریبIFخاص،رشتهیکمجالتمتوسطتاثیرضریبFIFفرمول،ایندر
.استرشتهآندرشدهنمایهمجالتتعداد

N

IF
FIF 

یکدرعلمیمجالتتاثیرضریبمیانگینازاستعبارترشتهمتوسطتاثیرضریب
.خاصموضوعیارشته

NوخاصمجلهیکتاثیرضریبIFخاص،رشتهیکمجالتمتوسطتاثیرضریبFIFفرمول،ایندر
.استرشتهآندرشدهنمایهمجالتتعداد

N

IF
FIF 



نقاط قوت ضریب تاثیر

باشدمجالتکیفیتسنجشبرايمناسبشاخصیتواندمیکهاستکمیتیتاثیرضریب.
آوردمیفراهمرارشتهیکدرمشابهمجالتمقایسهامکانضریباینبودننسبی.
باشدسازرقابتتواندمیمختلفسالهايدرتاثیرضریببودنمتغیر.
کندمیفراهمراتحقیقاتینهادهايومجالتعلمیعملکردسنجشامکان.

باشدمجالتکیفیتسنجشبرايمناسبشاخصیتواندمیکهاستکمیتیتاثیرضریب.
آوردمیفراهمرارشتهیکدرمشابهمجالتمقایسهامکانضریباینبودننسبی.
باشدسازرقابتتواندمیمختلفسالهايدرتاثیرضریببودنمتغیر.
کندمیفراهمراتحقیقاتینهادهايومجالتعلمیعملکردسنجشامکان.



نقاط ضعف ضریب تاثیر

استموضوعبرمبتنی
داردتاثیرآنبرانتشارتاریخیامقالهسن
استموثرتاثیرضریببرمقالهنوع

استموضوعبرمبتنی
داردتاثیرآنبرانتشارتاریخیامقالهسن
استموثرتاثیرضریببرمقالهنوع



خود استنادي
Self Citation

.باشدداشتهتاثیرضریببرمستقیمتاثیرتواندمیاستناديخود

خوددارايISIدرشدهفهرستمجالت%80واستطبیعیامرياستناديخود
.هستند%20مساويیاکمتراستنادي

دهدمیقراربررسیموردرا%20ازباالتراستناديخودمیزاندارايمجالت»آياسآي«
نشریهشود،مجلهآنتأثیرضریبمصنوعیرفتنباالباعثاستناديـخودچنانچهو

.شودمیخارجتاثیرضریبداراينشریاتفهرستازمذکور

.باشدداشتهتاثیرضریببرمستقیمتاثیرتواندمیاستناديخود

خوددارايISIدرشدهفهرستمجالت%80واستطبیعیامرياستناديخود
.هستند%20مساويیاکمتراستنادي

دهدمیقراربررسیموردرا%20ازباالتراستناديخودمیزاندارايمجالت»آياسآي«
نشریهشود،مجلهآنتأثیرضریبمصنوعیرفتنباالباعثاستناديـخودچنانچهو

.شودمیخارجتاثیرضریبداراينشریاتفهرستازمذکور



شاخص آنی
Immediacy Index

.استگرفتهقراراستنادموردسالیکدرمقالهیککهدفعاتیتعدادمتوسط•
.استنشریهیکدرشدهمنتشرمقاالتبهاستنادسرعتدهندهنشانآنیشاخص•
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شاخص آنی
Immediacy Index
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یا اچ ایندکسهرش شاخص 
Hirsch index (h-index)

.استمحققینبرايIFمعادلشاخصاین•
.دارندآنازکمتریاوhبابرابرارجاعاتتعدادکهنویسندهمقاالتتعدادازاستعبارت•
:نویسندهایندکساچمحاسبهروش•
(Cit).کنیممیمرتبطاندکردهدریافتکهاستناديمیزاننزولیترتیببهرانظرموردنویسندهمقاالت-1
(Doc).دهیممیاختصاصردیفشمارهیکمقالههربه-2
اچمرزاین.کنیممیتعییناستاستنادهاشمارهازکوچکتریامساويسندشمارهآخرینکهرامرزي-3

.بودخواهدنظرموردنویسندهایندکس

.استمحققینبرايIFمعادلشاخصاین•
.دارندآنازکمتریاوhبابرابرارجاعاتتعدادکهنویسندهمقاالتتعدادازاستعبارت•
:نویسندهایندکساچمحاسبهروش•
(Cit).کنیممیمرتبطاندکردهدریافتکهاستناديمیزاننزولیترتیببهرانظرموردنویسندهمقاالت-1
(Doc).دهیممیاختصاصردیفشمارهیکمقالههربه-2
اچمرزاین.کنیممیتعییناستاستنادهاشمارهازکوچکتریامساويسندشمارهآخرینکهرامرزي-3

.بودخواهدنظرموردنویسندهایندکس
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یا اچ ایندکسهرش شاخص 
Hirsch index (h- index)

مثال بیشتر
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یا اچ ایندکسهرش شاخص 
Hirsch index (h- index)

محقق موفقH=20سال فعالیت پژوهشی                   20بعد از 

برجستهمحقق H=40سال فعالیت پژوهشی                   20بعد از 

منحصر به فردمحقق H=60سال فعالیت پژوهشی                   20بعد از 

Hirsch JE. An index to quantify and individual’s scientific research output.PNAS 2005;102:16569-72

محقق موفقH=20سال فعالیت پژوهشی                   20بعد از 

برجستهمحقق H=40سال فعالیت پژوهشی                   20بعد از 

منحصر به فردمحقق H=60سال فعالیت پژوهشی                   20بعد از 

Hirsch JE. An index to quantify and individual’s scientific research output.PNAS 2005;102:16569-72
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نقاط ضعف اچ ایندکس
Hirsch index (h- index)

.  این شاخص تحت تاثیر طول عمر پژوهشی یک نویسنده قرار دارد•
.را عرضه کردmبه همین دلیل هرش براي مقایسه دانشمندان در مراحل مختلف دوره فعالیتشان، پارامتر 

m-index= h-index / scientific age

یکاينویسندهاگر.گیردنمیقرارمقالهچندیایکبهباالبسیاراستنادهايتاثیرتحتشاخصاین•
.داشتخواهدیکایندکساچهمچنانباشدداشتهاستناديمیلیونیکيمقاله

.  این شاخص تحت تاثیر طول عمر پژوهشی یک نویسنده قرار دارد•
.را عرضه کردmبه همین دلیل هرش براي مقایسه دانشمندان در مراحل مختلف دوره فعالیتشان، پارامتر 

m-index= h-index / scientific age

یکاينویسندهاگر.گیردنمیقرارمقالهچندیایکبهباالبسیاراستنادهايتاثیرتحتشاخصاین•
.داشتخواهدیکایندکساچهمچنانباشدداشتهاستناديمیلیونیکيمقاله
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But more people know who
I am!

My h-index is bigger than
yours!

Edward Witten
Physicist

h=132

Stephen Hawking
Physicist

h=62



تعیین ضریب هارش از طریق پایگاه استنادي  
web of science

تعیین ضریب هارش از طریق پایگاه استنادي  
web of science
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تعیین ضریب هارش از طریق پایگاه استنادي  
SCOPUS

تعیین ضریب هارش از طریق پایگاه استنادي  
SCOPUS
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شاخص جی
G index

.استاچشاخصیافتهتعدیلگونهشاخصاین•
بیشتريوزنگیرندمیقراراستنادموردبیشترکهمقاالتیبههرششاخصبرخالفشاخصایندر•

.شودمیداده
جیشاخصمحاسبهروش•
.کنیممیمرتبطاندکردهدریافتکهاستناديمیزاننزولیترتیببهرانظرموردنویسندهمقاالت-1
.دهیممیاختصاصردیفشمارهیکمقالههربه-2
آنgشاخصباشدمقالهردیفشمارهمجذورمساويیابزرگتراستنادهاتعدادمجموعکهجایی-3

.بودخواهدنویسنده

.استاچشاخصیافتهتعدیلگونهشاخصاین•
بیشتريوزنگیرندمیقراراستنادموردبیشترکهمقاالتیبههرششاخصبرخالفشاخصایندر•

.شودمیداده
جیشاخصمحاسبهروش•
.کنیممیمرتبطاندکردهدریافتکهاستناديمیزاننزولیترتیببهرانظرموردنویسندهمقاالت-1
.دهیممیاختصاصردیفشمارهیکمقالههربه-2
آنgشاخصباشدمقالهردیفشمارهمجذورمساويیابزرگتراستنادهاتعدادمجموعکهجایی-3

.بودخواهدنویسنده
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شاخص جی
G index
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سامانه هاي پروفایل پژوهشگران
Authors profiles systems

1) Scopus Authors ID
2) Researcher ID
3) ORCID (Open Researcher & Contributor ID)
4) Google Citation Service

1) Scopus Authors ID
2) Researcher ID
3) ORCID (Open Researcher & Contributor ID)
4) Google Citation Service
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ORCID (Open Researcher & Contributor ID)

میتعلقانحصاريصورتبهنویسندهیکبهکهباشدمی)کارکتر16(اعدادوحروفشاملکدیک•
.باشدمیDOIکدشبیهنظراینازوگیرد

بهرزومهارسالجايبهوبرسانندثبتبهراخودعلمیرزومهتوانندمینویسندگانسرویسایندر•
.کنندارسالراخودORCIDکداستکافیمختلفجاهاي

وتجارب،رزومهوشدهنویسندهصفحهواردتوانندمیکداینبامختلفهايژورنالوداورانافراد،•
.نمایندمشاهدهرااوهايتوانمندي

researcherکدباارکیدکدبیناطالعاتتبادلامکان• IDوscopus author IDوجودنیز
.دارد

82

میتعلقانحصاريصورتبهنویسندهیکبهکهباشدمی)کارکتر16(اعدادوحروفشاملکدیک•
.باشدمیDOIکدشبیهنظراینازوگیرد

بهرزومهارسالجايبهوبرسانندثبتبهراخودعلمیرزومهتوانندمینویسندگانسرویسایندر•
.کنندارسالراخودORCIDکداستکافیمختلفجاهاي

وتجارب،رزومهوشدهنویسندهصفحهواردتوانندمیکداینبامختلفهايژورنالوداورانافراد،•
.نمایندمشاهدهرااوهايتوانمندي

researcherکدباارکیدکدبیناطالعاتتبادلامکان• IDوscopus author IDوجودنیز
.دارد



ORCID (Open Researcher & Contributor ID)
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سامانه علم سنجی اعضاي هیات علمی وزارت بهداشت
Iranian scientometric information database
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شاخص هاي علم سنجی اعضاي هیات علمی در سامانه 
ISID

تعداد مقاالت منتشر شده•
تعداد کل استنادات دریافت شده•
میانگین استناد به ازاي هر مقاله•
h-Indexشاخص •
بدون خوداستناديh-Indexشاخص •
بدون استناد نویسندگان همکارh-Indexشاخص •
بدون استنادات کتابh-Indexشاخص •

تعداد مقاالت منتشر شده•
تعداد کل استنادات دریافت شده•
میانگین استناد به ازاي هر مقاله•
h-Indexشاخص •
بدون خوداستناديh-Indexشاخص •
بدون استناد نویسندگان همکارh-Indexشاخص •
بدون استنادات کتابh-Indexشاخص •
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نکات مهم
ISID

.می شودرسانیروزبهیکبارروز20هرحداقلخودکارطوربهسامانه،درفردهراطالعات•

نیرويطرحآزمایشی،رسمی،علمیهیاتاعضايبهمربوطسامانهاینپوششحاضر،حالدر•

شاملواستپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپوششتحتتعهداتوKضریبانسانی،
.نمی شودعلمیغیرهیاتپژوهشگران

رابطهدارايکهاستعلمیهیاتاعضايازدستهآنبهمربوطسامانهاینپوششحاضر،حالدر•
ودرمانبهداشت،وزارتپوششتحتپژوهشیوآموزشیموسساتوهادانشگاهبااستخدامی

.نمی شودبازنشستهعلمیهیاتاعضايشاملوباشدمیپزشکیآموزش

اطالعاتیبانکدرایشانh-Indexشاخصبراساسپیش فرضصورتبهسامانه،درافرادچیدمان•
SCOPUSاست.

.می شودرسانیروزبهیکبارروز20هرحداقلخودکارطوربهسامانه،درفردهراطالعات•

نیرويطرحآزمایشی،رسمی،علمیهیاتاعضايبهمربوطسامانهاینپوششحاضر،حالدر•

شاملواستپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپوششتحتتعهداتوKضریبانسانی،
.نمی شودعلمیغیرهیاتپژوهشگران

رابطهدارايکهاستعلمیهیاتاعضايازدستهآنبهمربوطسامانهاینپوششحاضر،حالدر•
ودرمانبهداشت،وزارتپوششتحتپژوهشیوآموزشیموسساتوهادانشگاهبااستخدامی

.نمی شودبازنشستهعلمیهیاتاعضايشاملوباشدمیپزشکیآموزش

اطالعاتیبانکدرایشانh-Indexشاخصبراساسپیش فرضصورتبهسامانه،درافرادچیدمان•
SCOPUSاست.
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راه هاي افزایش نرخ استناد به خود

منتشر کنید، منتشر کنید، منتشر کنید-
در جایی منتشر کنید که به حساب بیاید-
از نسخه پیش از چاپ آنالین مطمئن شوید-
مقاله مروري منتشر کنید-
از مخازن دسترسی آزاد استفاده کنید-
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اجازه دهید دیگران بدانند شما چه میکنید-
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چکیدهانتخاب مجله مناسب از طریق راهنماي 
http://journalfinder.elsevier.com/



شبکه هاي اجتماعی علمی
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نمونه هایی از شبکه هاي اجتماعی علمی
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• http://www.biomedexperts.c
• http://www.academia.edu/
• http://www.linkedin.com
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ازشبکهایندرعضویتبراي.دارددانشگاهیایمیلبهنیازفقطواسترایگانRGدرعضویت
Joinآیکون for freeکنیداستفادهاصلیصفحهدر



در گام اول باید نوع عضویت خود را مشخص کنید



.در گام دوم باید سازمان، دپارتمان و موقعیت حرفه اي خود را مشخص کنید
الزم به توضیح است که وارد کردن هیچ یک از این اطالعات اجباري نیست و می توانید به راحتی هریک از این مراحل را بدون  

.کردن حذف کنیدskipپاسخ و با 



.و در نهایت نام و نام خانوادگی و ایمیل دانشگاهی و کلمه عبور انتخابی خود را وارد کنید
!عضویت شما تکمیل شده است



پس از تکمیل فرآیند ثبت نام با وارد کردن ایمیل و کلمه عبوري که انتخاب کرده بودید می توانید 
.وارد این شبکه شوید



RGنمونه صفحه خانگی شما در شبکه 
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Research Gateواژه هاي مهم در شبکه 
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•Following:کنیدمیپیگیريرافعالیتشانکههستندکسانی.
•Followers:کنندمیدنبالراشمافعالیتکههستندکاربرانی.
•Publications views:شودمیمشاهدهمحققهرمقاالتکهاستدفعاتیتعدادمجموع.
•Publication downloads:شودمیدانلودمحققهرمقاالتکهاستدفعاتیتعدادمجموع.
•Citations:شودمیاستنادمحققهرمقاالتبهکهاستدفعاتیتعدادمجموع.
•Impact point:استرسیدهچاپبهآندرمحققمقاالتکهاستمجالتیتاثیرضریبمجموع.
•Endorsment:رودمیکاربهمحققانسایرتوسطشدنتاییدوکردنتاییدبراي
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در بخش پرسش ها سواالتی که ممکن است شما بتوانید پاسخگوي آنها باشید یا دانستن پاسخشان 
می توانید به پرسش ها جواب داده یا پاسخ دهی به آن پرسش را . برایتان جالب باشد دیده می شود

.می توانید به پاسخ هاي داده شده امتیاز بدهید. دنبال کنید



در قسمت مشاغل در صورت کامل بودن پروفایلتان، فرصت هاي شغلی مطرح شده در این شبکه در 
.تمام دنیا که با توانایی هاي شما هماهنگی دارد نمایش داده می شود
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