
سنجیهایعلمشاخص



سٌجیاهشٍصُتِفيتجضیٍِتحلیلکویٍکیفیػلن،دسساستایکطفساختاسیکحَصُػلویٍپیصتیٌیآىدسساستایػلن

سیاستتشًاهِ ٍ سیضی است. تَصیفضذُ پژٍّطی ٍ ػلوی ػلنگزاسی ضیَُدس ٍ استثاطاتػلوی ٍسٌجی، اضاػِ تَلیذ، ّای

ایيهَضَعتشایاٍلیيتاسدسضَدّااسصیاتیهیاطالػاتػلویتِسٍشغیشهستقینٍتاتشسسیهٌاتغٍهآخزآىگیشیاصتْشُ .

گیشیکویػلَمدسسطَحهلیٍٍجَدآهذٍدسکطَسّایاسٍپایضشقیتَیژُهجاسستاىاصایيسٍشتشایاًذاصُِضَسٍیساتقت

تَاىتِهَاسدریلاضاسُکشد.سٌجیهییاستفادُضذ.اصهْوتشیياّذافػلنتیيالوللیٍتشایهؤسساتدٍلتیٍخصَص

ٍ...(ّایثثتاختشاعقٍتَسؼِ،هٌاتغاًساًی،پشٍاًِّایتحقی)ضاخصِّایسضذٍتَسؼِػلَمتشسسیضاخصِ*

…ّایپژٍّطی،کطَسّاٍهَجَدهیاىداًطوٌذاى،حَصُکطفسٍاتطٍالگَّای*

صصیّا،کطَسّا،هجالتتخصصی،هَضَػاتتختٌذیپژٍّطگشاى،هؤسسِاسصیاتیصحیحٍستثِ*

ّایػلویسٌجصٍاسصیاتیًَآٍسی*

.ّایػلویٍسشقتػلویّایّنتألیفی،تشسسیاًَاعتقلةّوکاسیٍهطاسکتػلوی،ضثکِ*

لوللیاّایتیيًاهِّاٍهشاجغػلویٍّوچٌیيًوایِّایهتؼذدیاصسَیساصهاىساستایتحققاّذافهطشحضذُضاخصدس

گشدد.ّایکلیذیاضاسُهیهطشحضذکِدسریلتِضاخص



 G و H شاخصهای -1

H(H-Index)شاخصمعرفی

هتوایضکشدىهحققاىتاثیشگزاساصهحققاًیکِصشفاهقالِتَلیذتشایآى اصکِاستH،ضاخصسٌجیػلن ّایاصضاخصیکی

ّشکذاماصهقاالتٍیهقالِ hاست،تِایيهؼٌیاستکِتhِتشایفشدیتشاتشتاH-Indexٍقتی.ضَدکٌٌذاستفادُهیهی

تشایهقاالتاًگلیسیصتاىScopus،ISIٍGoogle ScholarّایتَسطپایگاH-Indexُهحاسثِ.استتاساستٌادضذُ h حذاقل

.ضَدهی گیشیٍصاستتْذاضتتشاساسپایگاُاسکَپَساًذاصُساهاًِػلنسٌجیدسHضاخص.استپزیشاهکاى

5تشاتشتاًَیسٌذH-Indexُتاساستٌادضذُاست؛تٌاتشایي5هقالِاصهقاالتًَیسٌذُ،حذاقل5تِػٌَاىهثال،دسجذٍلصیش،تِ

است.

1111987654321سدیفهقاالت

11134556678تؼذاداستٌادات









G (G-Index)معرفیشاخص

ضاخصGضاخص هیHاصالحیتش استفادُ کشدىهقاالتپشاستٌاد تشایتشجستِ استٍ ضؼفضَد. یکیاص کِ آًجا ّایاص

تشایاصالحایيًقطِضؼف،هؼشفیضذ.دسایيضاخصتِهقاالتیکGًِادیذُگشفتيهقاالتپشاستٌاداست،ضاخصHضاخص

ضاخصگیشد،ٍصىتیطتشیدادُهیتیطتشهَسداستٌادقشاسهی تاالتشیيستثِدسلیستًضٍلیاستٌاداتتGِضَد. تشاتشاستتا

gهقالِاٍل،حذاقلتِتؼذادgتشتیثیکِ
gاستٌادّایهقاالت،تضسگتشیاهساٍیذٍهجوَعٌتاس،استٌاددسیافتکشدُتاض2

تاضذ.2

است.HّویطِتضسگتشیاهساٍیضاخصGضاخص

gفشاٍاًیتجوؼیاستٌادات،تیطتشاصهقالِاٍل،6صیشادساست.6تشاتشتاًَیسٌذG-Indexُتِػٌَاىهثال،دسجذٍلصیش،
2(36;

g
است.37ٍتشاتشتا(2



1111987654321سدیفهقاالت

11134556678تؼذاداستٌادات

45444137322721158 45 45فشاٍاًیتجوؼیاستٌادات

121111816449362516941تِتَاىدٍیج



 

Web of Science شاخصهایمربوطبهپایگاه -2

 

IF  (Impact Factor) شاخص 

Impact Factorقالةایيضاخصفقطدسهَسدًطشیاتًوایِضذُدس .استهجالتضشیةیاػاهلتأثیشًٍیضضاخصاثشگزاسی

JCRِتَسطهؤسس ISI ضَد.ایيػاهلّوِسالِتَسطهحاسثٍِهٌتطشهی ISI تشهثٌایاسجاػاتتِّشیکاصهجالتػلوی

هی یاهحاسثِ هجلِ اسجاع گضاسضات دس ًتیجِ ٍ آدسس JCR ضَد تا سٍیتشص تاهسَى هَسسِ سایت دس

www.webofknowledge.comضَد.تِصَستصیشهحاسثِهیدٍسالِضشیةتاثیشضَد.هٌتطشهی

ضشیة تاثیش دس سال 2113   
استٌادّای دسیافت ضذُ دس سال 2113 تَسط هقاالت چاج ضذُ دس سال 2111 ٍ 2112

هجوَع هقاالت چاج ضذُ دس سال 2111 ٍ 2112
 

 

 

  

3102 3103 3100 

http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/


دسضکلصیشًطاىدادُضذWeb of Knowledge (WoK)،Web of Science (WoS)ٍISIُّایساتطِتیيپایگاُدادًُکتِ:

تِ.ضًَذهحسَبًویISIهَجَددسسایتتاهسَىسٍیتشص،ًوایِّایّواًطَسکِدسضکلصیشًطاىدادُهیضَد،تواماست.

ًوایِهجالت دس Arts and Humanities Citation Index ّایهَجَد ،(SCIE) Science Citation Index 

Expanded ٍ Social Sciences Citation  Index (SSCI)ًوایِتِهتؼلقهجالت ISI ضَد.هجالتًوایِضذُدسگفتِهیISI

ٍجَدهجالتًامتشخیاصهَجَدّستٌذ.www.webofknowledge.comتِآدسسJCRدسگضاسشساالًِ ضذىدسًوایِتا

 Emergingتاًوایِهجالت.ػلتایياهشآىاستکِایيهَجَدًیست JCR ساالًِدسگضاسش،سایتهَسسِتاهسَىسٍیتشص

Science Citation Index (ESCI)تِتؼثیشیدسلیستاًتظاسیالیستاحتوالی JCR ٍِتٌاتشایيضاخصذاًقشاسگشفتIFتشای

.ایيهجالتهحاسثًِویضَد

 
 ISIوWoK،WoSرابطهبینپایگاههای

  
 IFدسترسیبهشاخص

تَاًٌذپساصٍسٍدتِکتاتخاًِدیجیتالداًطگاُهی،ISIهجالتًوایِضذُدسپایگاُدادIFُتشایدستشسیتِگشاهیهحققاى

ٍسٍد ٍ حیذسیِ تشتت پضضکی تِػلَم  www.webofknowledge.comسایت Journal Citation Reports (JCR)قسوت

 هشاجؼِ اصًوَدُ یا آدسسساهاًٍ هٌثغیابٍصاستتْذاضتتِ ِ http://rsf.research.ac.ir  ًوایٌذاستفادُ ّوچٌیيتشای.

اقذام  http://mjl.clarivate.com(هیتَاىاصسایتESCIدستشسیتًِوایِهجالت)تِػٌَاىهثالهجالتهَجَدتاًوایِ

  کشد.









http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://rsf.research.ac.ir/
http://mjl.clarivate.com/


 Scopusشاخصهایمربوطبهپایگاه -3

CiteScoreشاخص

ٍتِتِکاسهیسٍدScopusّادسپایگاُتشایاًذاصُگیشیتاثیشاستٌادیهجالتٍسطحتٌذیآىCiteScoreضاخصاستٌادی

صَستصیشهحاسثِهیضَد.

            دس سال 2113
استٌادّای دسیافت ضذُ دس سال 2113 تَسط هقاالت چاج ضذُ دس سال 2111 2111ٍ ٍ 2112

هجوَع هقاالت چاج ضذُ دس سال 2111 2111ٍ ٍ 2112
 

 

3102 3103 3100 3101 

 

 SNIP(Source Normalized Impact per Paper)شاخص 

پاسختِکاستیایيضاخص CiteScoreضاخصّایدس ٍاقغایي .ضَداسکَپَساسائِهیتَسطپایگاُ استٌادّایضاخصدس

ًظشًوی؛کٌذهیتشسسیسادٍستش دس استٌادّایّوکاساىسا ایيضاخصکِتَسطداًطگاُالیذى.گیشدیؼٌیخَداستٌادیٍ

سٌجذ.تٌاتشایيهیهَضَػیاستٌاداتدسیافتییکحَصُپیطٌْادضذهیضاىتأثیشاستٌادساتاٍصىدادىتِاستٌادتشاساسکل

ایيضاخصدس.تَاًذدسیکحَصُهَضَػیًسثتتِیکحَصُهَضَػیدیگشاسصشتیطتشیداضتِتاضذتأثیشیکاستٌادهی

 .پزیشدپایگاُاسکَپَسقاتلهطاّذُاست.ایيضاخصاصػَاهلریلتأثیشهی

(citing – side approach:تٌاددٌّذُ)سٍیکشداستٌادکٌٌذُػاهلهخاطة:اّویتدادىتِسیاِّسفشًسْایهقاالتاس*

تِػٌَاىهثالاگشیکهقالِ.ّایهَسداستفادُدسآىهجلِدّیتِهجلِاستٌاددٌّذُ،دسًظشگشفتيهیضاىسفشًسٍصى*

خَاّذداضت.m/1سفشًستاضذاستٌاددسیافتیاسصضیتشاتشmداسای

ّایهجلِاستٌادکٌٌذُهَسدتَجِاسکَپَسهیاًگیياستٌاداتیکهجلِساتاهیاًگیيسفشًسساصیهٌثغدسدسًشهال*

قشاسهیدٌّذ.

تِصَستصیشاست.SNIPضاخصسٍشهحاسثِ

ضَد.کلاستٌاداتدسیافتیهقالِتشسالِهحاسثِهی3ّایخامتشایّشهقالِچاجضذُدسهجلِدستاصُصهاًیاتتذادادُ-1

(.Raw impact per paperضَد)هقاالتقاتلاستٌادتقسینهی

ضَدٍسالِهحاسثِهی11تشاییکتاصُصهاًیپایگاُدادُّایهَجَددسساتطِتاپتاًسیلهجلِدسدسیافتاستٌاددسدادُ-2

(.database citation potential) ضَدّایهقاالتًیضهحاسثِهیسپسهیاًگیيسفشًس

 .(SNIP= RIP/DCPآیذ)ّاییکتشدٍػذدًشهالهَسدًظشتِدستهیصتقسینػذدتِدستآهذُاصگضیٌِا-3

  



 SJR(SCImago Journal Rank)شاخص

صهاىتؼذاداستٌاداتاًجامضذُتِهقاالتیکهجلِگیشیهیضاىتاثیشػلویهجالتػلویاستکِتِطَسّنهؼیاسیتشایاًذاصُ

هَسداسصیاتیقشاسهیّوچٌیياػتثاسهقاالتاستٌاددٍ تؼذاداستٌاداتتِه SJRضاخصذ.دٌّّذُسا یکهجلِساقاالتتٌْا

دسٍاقغاستٌاداصد.گیشاًذًیضدسًظشهیایساکِهقاالتاستٌاددٌّذُدسآىتِچاجسسیذُتلکِستثِهجلِ؛کٌذهحاسثًِوی

.داسد SJR تاال،تاثیشتیطتشیًسثتتِسایشهجالتدسافضایصضاخصSJR تشتاکیفیتهجالتهؼتثشتشٍتا

 SJRوCiteScore،SNIPدسترسیبهشاخصهای



ّایضاخصتشایدستشسیتِگشاهیهحققاى دادُ پایگاُ دس ضذُ ،Scopusهجالتًوایِ کتاتخاًِهی تِ ٍسٍد تَاًٌذپساص

ٍاسد پضضکیتشتتحیذسیِ ػلَم  www.scopus.comسایتدیجیتالداًطگاُ اًتخابصتاًِ سپستا گضیSearchٌِضًَذ. ٍ

Document ،ISSNٍِاسدهجل کٌٌذسا اًتخابًامهجلِ. CiteScoreیّاضاخصپساص ،SNIP ٍSJRِقاتلهشتَطِتِهجل

.ًوایٌذاستفادُ http://rsf.research.ac.ir ساهاًِهٌثغیابٍصاستتْذاضتتِآدسسیااصٍّستٌذهطاّذُ



Q(Quartile)شاخص -4

 

ّایحَصُدٌّذُجایگاُهجلِدسهقایسِتاهجلِسٍدًٍطاىهیاصهؼیاسّایاسصیاتیکیفیتهجالتتِضواس  Quartileچاسکیا

25دسطثقِهیاًیتاال) Q2دسصذتشتش(،هجالت25دسطثقِتاال) Q1 ضاهلهجالتچاسک،هَضَػیهطاتِاست.تٌاتشایيسطَح

دسصذاًتْایی(حَصُهَضَػیخَد25) دسطثقِپاییي Q4(ٍهجالت75تا51دسطثقِهیاًیپاییي) Q3دسصذ(،هجالت51تا

ّستٌذ.الصمتزکشاستکِ  Q1 تٌذییادسصذتشتشستث25ِقشاسداسد.دسًتیجِتْتشیيهجالتدسیکحَصُهَضَػیهطخصجض

ّاتش،چاسکISIدسپایگاُتَاًذهتفاٍتتاضذ.هی Scopusٍ ISI  ّایّایهَسداسصیاتیدسپایگاُتشاساسضاخص Quartile ًوشُ

ضَد.هحاسثِهیCiteScore،SNIPٍSJRّایّاتشاساسضاخص،چاسکScopusهجالتٍدسپایگاIFُضاخصاساس



http://www.scopus.com/
http://rsf.research.ac.ir/

