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ی این نیاز سال هاست که توسط محققان حوزه علم سنجی از طریق ابداع شاخص ها•
. مختلف ارزیابی مجالت علمی و پژوهشگران پاسخ داده شده است



ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور: اولین شاخص

ایمپکت فاکتور شاخص هرچ

اسنیپ

اس جی آر

آی پی پی



“There is no single ‘best’ indicator 
that could accommodate all facets of 
the new reality of bibliometrics.”

- Wolfgang Glänzel, Head of bibliometrics group 
Professor at KU Leuven, Belgium



د  که به معتبر و شناخته  شده  ای هستننمایه های استنادیاسکوپوسوب آف ساینس و •
ای عنوان منابع اصلی جستجوی پیشینه پژوهش برای انجام تحقیقات در حوزه ه

را در مختلف علمی مورد استفاده قرار می گیرند و در نهایت علومی که ایجاد می شوند
.می نمایندآنها منتشر 



اساتید و محققینین 

دانشجویان مقطع دکتری 

کتابداران

چاپ مقاالت

چاپ مقاالت

و اشتراکخرید 

عدم دسترسی



سنجیتعريف علم

أکید دارند آن دسته از روش های کمّی را که به تحلیل علم بعنوان یک فرآیند اطالعاتی ت•
.می نامند“ علم سنجی”

.گیر علمبه تعبیری ساده تر عبارت است از دانش اندازه“ علم سنجی”•



سنجیابزار و قوانین علم 

.علم سنجی هم همانند سایر فرایندها و علوم دیگر قوانین و ابزار خاص خود را دارد•



آلفرد جیمز 

لوتکا 

جورج کینگزلی 
زیف 

بردفورد 
(۱۹۳۴)

مجالت خاص در حوزه ای علمی مولفان در تولید 

تعداد اندکی محقق تعداد زیادی مقاله

کننداکثر مولفان تعداد اندکی مقاله تولید می 

تولید را می سنجد نه محتوا

اواژه هو فراوانی شناسیست ـ بسامد زبان قاعده 

اصل کمترین کوشش 

بکارگیری واژه هاواژه و تعداد دفعاتی طول 

قانون پراکندگی

مقاالت علمی در ( توزیع)پراکندگی درباره 

استمجالت علمی 

الیی تعداد نسبتا کمی از مجله ها، درصد بسیار با

میکنندرا منتشر موضوع از کل مقاله های هم 



شیوه نامه شیکاگو

ز یک یا چند هر نوشته ای که مبتنی بر تجربه های شخصی فرد نباشد، حداقل به بخشی ا•
پسندند بنابراین بر اساس قانون حق مولف و آنچه که اخالقیات می. منبع وابسته است

قیقی آنان مولفان و محققان موظفند منابع و مستنداتی را که در ایجاد آثار تالیفی و تح
نقش ایفا کرده اند، معرفی کنند



به مدرکی به طور کلی چنین تصور می شود که بین کیفیت و تعداد استنادهای متعلق•
.استناد شده رابطه وجود دارد

( :۱۹۸۸)لوییر 
مثبت وجود مدعی است، میان تعداد استنادها و کیفیت و تاثیر مدرک استناد شده همبستگی

.دارد



تراستناد بیش ترکیفیت باال



اطالعاتی تحلیل استنادیپایگاههای 

حلیل پایگاه های اطالعاتی ت)متخصصان علم اطالعات و کتابداری نمایه های استنادی•
ناختی هر نوعی دادگان کتاب شناختی می دانند که عالوه بر اطالعات کتابشرا ( استنادی

.ایندمدرک، تمام ارتباطات استنادی مقاالت و اسناد با یکدیگر را نیز مشخص می نم
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اهمیت پایگاههای تحلیل استنادی

الت اعتبار و درجه مجامروزه نقش نمایه ها و ایندکس های بین المللی معتبر در بیان •
نمایه ها و علمی سراسر دنیا بسیار حائز اهمیت شده است چرا که  کاربران بر مبنای این

.  دایندکس ها به نوعی میزان اعتبار و سطح علمی مجالت را مورد قضاوت قرار می دهن



پایگاه اطالعاتی۴

وب آف ساینس•
اسکوپوس•
پایگاه استنادی جهان اسالم•
در گروه پزشکیمدالینو پابمدمجالت •
گوگل اسکالر•



… the ISI Web of KNOWLEDGE

Web 

Content





Impact Factor

توس یوجین گارفیلد۱۹۵۵در سال •

همحاسبه نسبت استنادات به هریک از مقاالت یک مجل•

۱۹۷۵شروع محاسبه و به کارگیری •



H-Index

هرش استاد فیزیک دانشگاه کالیفرنیا . ای. جی•
ی شاخصی برا)در یک سمینار مقاله ای با عنوان ۲۰۰۵در سال •

(رادیسنجش برونداد علمی پژوهشی پژوهشگران به صورت انف
مقاله از hمی باشد که تعداد hزمانی فرد دارای شاخص •

استناد باشد و هریک از مقاالت دیگرhمقاالت او حداقل دارای 
استناد نداشته باشندhاو بیش از تعداد 





SJR- SCImago Journal Rank

قیقات پروفسور فلیکس دی مایو در شورای عالی تحتوسط •
علمی در دانشگاه اکستریمادورا 

ر استنادات به طور یکسان خلق نشده اند و ارزش برابهمه •
بر اساس شاخص اس جی آر حوزه ی . داشتنخواهند هم 

اثیرات موضوعی، کیفیت و شهرت و اعتبار یک مجله علمی ت
.متفاوتی بر روی ارزش یک استناد دارند



Life Sciences 

journal

High impact, lots of  citations

One citation = low value

Arts & Humanities 

journal

Low impact, few on citations

One citation = high value

اس جی آر تفاوت های استنادات رشته های مختلف را نرمال سازی می کند





SNIP: Source Normalized impact Per Paper

اهدانشگتکنولوژیوعلوممطالعاتمرکزازمودپروفسورهنک•
(۲۰۱۰)لیدن

دهیوزنطریقازرامجلهیکمقاالتبهاستناداتتاثیراسنیپ•
حوزه ییکدراستناداتکلتعداداساسبراستناداتبه

.می کندمحاسبهموضوعی
اداتاستنکلیتعدادکهموضوعاتیدرواحداستنادیکتاثیر•

دررعکس،بوشدخواهدگرفتهنظردربیشترخیلیمی باشدپایین
یادزبسیارآنمقاالتمیاندردهیاستنادسطحکهموضوعاتی

.داشتخواهدکمتریارزشواحداستنادیکاست

http://www.info.scopus.com/researchtrends/archive/RT7/08126_rt7_6.html
http://www.info.scopus.com/researchtrends/archive/RT7/08126_rt7_6.html


Journal IPP Cit. Pot. SNIP (IPP/Cit. Pot.)

Inventiones Mathematicae 1.5 0.4 3.8

Molecular Cell 13.0 3.2 4.0

All 20K journals have a Source-normalized impact per paper (SNIP) 

measuring contextual citation impact by weighting citations per subject field

impact per 
publication (IPP) 

Citation potential 
in its subject field

+ + +
- Peer-reviewed papers only

- Field’s frequency and 

immediacy of citation

- Database coverage

- Journal’s scope and focus

- Measured relative to database 

median



آی پی پی

معرفی شد، ۲۰۱۰توسط پروفسور هنک مود در سال •
توسط مرکز مطالعات علوم و تکنولوژی دانشگاه لیدن •
رائه به منظور محاسبه میزان تاثیرگذاری علمی مجالت علمی در سایت اسکوپوس ا•

.می گردد
در این شاخص میزان استنادات انجام شده در یک سال، به مقاالت علمی منتشر شده•

.شدمی با( همان سه سال)سه سال گذشته؛ تقسیم بر تعداد مقاالت علمی همان سال ها 
ر محاسبه تنها مقاالت علمی داوری تخصصی شده یکسان در صورت و مخرج کس•

هد داد و اندازه گیری تاثیر مجالت را به شکلی دقیق تر و عادالنه تر ارائه خوا( معادله)
یار کاهش احتمال خطا و دستکاری مستقیم و غیر مستقیم مقادیر یا همان تقلب را بس

.می دهد





از توجه شما سپاسگزارم

Allahyar@faridea.com


