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index -H  توسط  میالدي 2005از شاخص هاي علم سنجی است که در سال

  شاخص عدد یا و دانشگاه کالیفرنیا ابداع شددر  Jorge E. Hirsch) ( جورج هرش

Hirsch واقع با هدف تعیین تأثیر و ارزیابی کمی  نامیده می شود. این شاخص در

اچ ایندکس براي یک محقق، گروهی از محققان، مرکز یا دانشگاه قابل محاسبه  .شده است برون داد پژوهشی محققین ابداع

   .است

 محاسبه. بار استناد شده باشد hتعداد مقاالت وي که به هر کدام حداقل  hیک پژوهشگر عبارت است از  Hتعریف شاخص 

   بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از افراد صورت می گیرد. Hشاخص 

 :روش محاسبه اچ ایندکس نویسنده

  ) Cit( دریافت کرده اند مرتبط می کنیممقاالت نویسنده مورد نظر را به ترتیب نزولی میزان استنادي که .1

  )Doc( به هر مقاله یک شماره ردیف اختصاص می دهیم .2

ویسنده ن "اچ ایندکس "مرزي را که آخرین شماره سند مساوي یا کوچکتر از شماره استنادها است تعیین می کنیم. این مرز.3

  .مورد نظر خواهد بود

  

  

  

اندازه گیري هستند.  Scopusو  ISI,WOS (Google Scholar(  می کنند محاسبهرا  که این شاخص مهم ترین پایگاه هایی 

  متفاوت است. ، مختلف هاي و عدد آن در پایگاه جستجو بستگی داردعاتی مورد الاطبه جامعیت پایگاه   Hدقیق شاخص

 Google Scholarو در   5برابر با  Scopus ، در 4برابر با  WOSبه طورمثال در حال حاضر اچ ایندکس دکتر محمد نساجی در 

  می باشد. 2مساوي 
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    web of science شاخص هاي مرتبط با پایگاه استنادي

 WEB OFصاحب امتیاز و ارائه دهنده  2018ز سال ابه ذکر است که زم ال

 SCINCE  شرکتICSTCLARIVATE ANALY مجموعه سرویس  می باشد و

تامسون رویترز و موسسه  و .. به نام شرکت IFهاي این پایگاه از جمله ارائه 

  ذکر نمی شود. (ISI)عات علمی اطال

  دارد که در اینجا به دو مورد اشاره شده است.و ..    JIF,   JRKشاخصچون  شاخص هاي دیگري هم WOSپایگاه استنادي 

   (IF) Impact Factor  

نشان داده می شود یکی از مهمترین شاخص هاي اندازه گیري دررتبه بندي نشریات  IFضریب تاثیر که اغلب به صورت مخفف 

برابر است با مجموع استنادهاي سال جاري به مقاالت یک و دو سال قبل مجله  یک نشریه  ضریب تاثیر در سال جاري .است 

  .ه در یک و دو سال قبلتقسیم بر تعداد کل مقاالت منتشر شده در مجل

ارجاع در سال  15و  1720ارجاع در سال  25(  ارجاع 40جمعاً  1820ه بیان ساده تر اگر در سال ب

 مقاله و در سال 26تعداد  1720 به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال )  1620

 50 بر 40مجله از تقسیم  نآ مقاله چاپ شده باشد، ضریب تاثیر یا ایمپکت فاکتور 24تعداد  1620

مرتبه  8/0آن نشریه  هیعنی به طور متوسط هر مقال می شود ؛ 8/0  برابر با آید که به دست می

قرار گرفته است . بنابراین ایمپکت فاکتور تابع یک دوره سه ساله است  مورد استناد مقاالت دیگر

  .مقاالت دو سال قبل است ارجاعات بهکه دو سال آن براي چاپ مقاله ها و سال سوم مربوط به 

بود.چون  IPمشاهده این گزارش باید در محیط براي  منتشر می شود. JCRدر پایگاه  Juneمجالت هر ساله در ماه  IFگزارش 

  جزء پایگاه هاي اشتراکی است. OF SCIENCE WEBمجموعه 

Eigen factor   

که توسط جوین وست و کارل برگستروم در دانشگاه واشینگتن ایجاد شد شاخص رتبه بندي است  (Eigen Factor) آیگن فاکتور

  .کنند مشخص میکه میزان اهمیت کلی یک نشریه علمی را 

 Eigen factor به این مساله  نشان دهنده تعداد استنادهایی است که به مقاالت پنج سال اخیر مجله صورت گرفته است، ولی

  .ودی شحذف مدر محاسبه خود استنادي هاي داخل ژورنال  همچنین  .که استناد توسط چه ژورنالی صورت گرفته دقت می شود

ر الته بندي باتوسط نشریاتی با رتب تالنند رتبه بندي می شوند، هر چه مجاستناداتی که دریافت می کنشریات با توجه به میزان 

ه ضعیف تر خواهند نسبت به استنادات نشریات با رتب Factor Eigen مورد استناد قرار بگیرند تأثیر بیشتري در وزن دهی و امتیاز

ري در زمینه التر بایه موارد، نشریاتی که تاثیسنجیده می شود. با فرض ثبات بقامتیاز آیگن فاکتور با تاثیر کلی یک نشریه داشت. 

  .علمی ایجاد می کنند، امتیازات آیگن فاکتور بیشتري دارند

از شاخص ضریب تأثیر (ایمپکت فاکتور) که صرفاً میزان استنادات را بدون در نظر  Eigen factor رسد که شاخص نظر می به

  .است ترقوي		کندگیري میاندازهها  گرفتن اهمیت آن
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     Scopus شاخص هاي مرتبط با پایگاه استنادي

Scopus  ت است که عبارتند از اراي چهار نوع ابعاد کیفی براي مجالدIndex-h ، 

CiteScore ، SJR  موسسهرتبه بندي شده توسط SCImago)( وSNIP  سیستم رتبه  .است

در ابتدا توسط یک گروه پزشکی  & Country Rank) (SCImago Journal بندي سایمگو

 ترینجامع و جدیدترین از یکی بندي رتبه این. علمی در دانشگاه گرانادا اسپانیا پایه گذاري شد 

  .است جهان در محور پژوهش موسسات و هاه دانشگا پژوهشی	بندي رتبه هاي نظام

CiteScore  

. آنچه که در درونمایی کر Journal Metrics 		ژورنال متریک		تحت عنواناز محصول جدیدي  lsevierE  2016دسامبردر 

  IF ضریب تأثیر		یا ایمپکت فاکتور است و به نوعی رقیب  CiteScore به نام ل خودنمایی می کند فاکتور جدیدياین محصو

رتبه مجله  SJR 		و SNIP هاي اسکوپوس از جملهدر تکمیل سایر شاخص  CiteScoreمتریکس مجموعه		.گردد می محسوب

 .دهندهزار منبع استنادي ارائه می  23 حدوداز وضعیت تاثیر  معرفی شده که روي هم بینش کاملی SCImago 	در

نحوه .گرددسال قبل محاسبه می 3در هر دوره بر اساس استنادات به مقاالت مجله در  CiteScore اصلی استنادي شاخص

سال به مقاالت  3هاي سال ارجاع 2محاسبه این شاخص نیز مانند ضریب اثر (ایمپکت فکتور) است با این تفاوت که بجاي 

را  )مروري و پژوهشی و فنی(ت الخاصی از مقاکه انواع  IF ف ضریب تاثیر البر خ.گیرندسال اخیر را در نظر می 3شده در چاپ

 .گیرد ت را در محاسبه خود در نظر میالشاخص همه انواع مقاگیرد، این  ت در مخرج کسر در نظر میالدر محاسبه تعداد مقا

 In تالت. از آنجایی که اسکوپوس همه مقااس press   Inتالگردد، مقا وارد محاسبه نمی CiteScoreیک مورد خاص که در 

 Press گیرد، لذا براي اجتناب از را از ناشران مختلف دربرنمی bias  تی که هنوز در الاستنادي، مقامحاسبات این شاخص در

ت سه الاز تقسیم استنادات به مقا CiteScoreمحاسبه  .شود وارد نمی CiteScoreاند، در محاسبه  اي از مجله وارد نشده شماره

شود، این  چطور محاسبه می CiteScoreآید. براي یادگیري اینکه شاخص  دست می ت سه سال اخیر بهالسال اخیر بر تعداد مقا

   .ر گویاي موضوع استتصوی

  سال قبل 3ات به مقاالت تعداد استناد

   قبل ت نشریه در سه سالاالتعداد مق

  

   CiteScore نکاتی در خصوص

 اي آزاد است دسترسی به این شاخص ها از طریق اسکوپوس بدون دریافت هیچ هزینه.  

 تاثیرف ضریب البر خIF )(  ازکه Reports Citation Journal  تولید می شود نحوه محاسبه سایت اسکور از پایگاه

ف الشود بر خ که ضریب تاثیر از آن محاسبه می JCR اسکوپوس هست و داراي شفافیت براي همه است. همچنین

CiteScore باشد طور آزاد در دسترس همه نیست و نیازمند پرداخت حق اشتراك می به.  

 شوند به خاطر اینکه اسکوپوس آنها را تحت پوشش ندارد در این شاخص محاسبه نمیت االچکیده مق  

  self Journal-citations د .شون در این شاخص محاسبه می 

 گیرد: کاستن از دستکاري استنادي، نشان دادن تاثیري  ت در محاسبه این شاخص مد نظر قرار میاالیلی که تمامی مقلد

 .ت در محاسبه استناديالبندي مقا ن با سیستم طبقهجامع از کل مجله، موافقت نکرد

CiteScore 
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(SJR)  SCImago Journal & Country Rank 

  & SCImago Journalشاخصبرد، از آن بهره می Scopus شاخصی که

 Country Rank یا همانSJR   است. این شاخص همانند ضریب تأثیر یا ایمپکت

اهمیت یا پرستیژ یک ژورنال را است، با این تفاوت که  (impact factor) فکتور

حوزه موضوعی، کیفیت ، پرستیژ و شهرت مجله استناد کننده می  کند.نیز لحاظ می

شود موتور جستجوي گوگل برآورد می PageRank پرستیژ با استفاده از الگوریتم  تواند تأثیر مستقیم بر ارزش استناد داشته باشد.

    هاي ارجاع پایگاه دادةسالۀ داده 3هنده است. براي برآورد این شاخص، از آنالیز دو دربرگیرندة ارزش کمی ژورنال ارجاع

 Scopus  شوداستفاده می 1996از سال. SJR  اي کند بلکه رتبه مجلهتنها تعداد استنادات به مدارك یک مجله را محاسبه نمی

 SJR تر باگیرد. در واقع استناد از مجالت معتبرتر و با کیفیتاند نیز در نظر میرا که مقاالت استناد دهنده در آن به چاپ رسیده

این شاخص  .گویند		استناد موزون		بنديبه این روش رتبه  دارد SJR ، تاثیر بیشتري نسبت به سایر مجالت در افزایش شاخص باال

در  Factor Eigenاین فاکتور تا حدودي شبیه به  .به جهت بررسی مجالت قوي و با استنادات پراکنده بسیار مناسب می باشد

  می باشد. WOSپایگاه استنادي 

SJR هايبر خالف ایمپکت فاکتور رایگان است و در نمایه آن ژورنال		 ISI هایی که داراي اکثر مواقع ژورنال.هم وجود دارند

 .باالتري نیز برخوردارند SJR شاخصایمپکت فاکتور باالیی هستند از 

 :براي یک ژورنال حائز اهمیت هستند SJR شاخص تعیین در اصلی عامل سه کلی طور به 

 ها تعداد مقاالت چاپ شده در ژورنال و تعداد استنادات دریافت شده توسط آن 

  ضریبکیفیت و ،پرستیژ SJR مجالت استناد دهنده 

 تعداد مقاالت نمایه شده در اسکوپوس 

  (SNIP) Source Normalized Impact Per paper  

 در Henk F. Moedتوسط پروفسور  «ضریب تاثیر به هنجار شده بر اساس منبع«شاخص 

دانشگاه الیدن پیشنهاد شد میزان تأثیر استناد را با وزن دادن به استناد بر اساس کل استنادات 

و اصالح اختالف و نرمال سازي  بامی سنجد.  فیلد علمی و دریافتی یک حوزه موضوعی

 جهت اندازه گیري میزان تاثیر استنادات فراهم می کند امکان مقایسه دقیق تري ، در فیلدهاي مختلف علمیاستنادات تفاوت 

 . در یک حوزه موضوعی نسبت به یک حوزه موضوعی دیگر ارزش بیشتري داشته باشدبنابر این تأثیر یک استناد می تواند 

گیرد. اگر در یک زمینه علمی تعداد ها در آن زمینه علمی وزنی در نظر میبراي هر ارجاع با توجه به تعداد ارجاع  SNIP شاخص

هایی مانند حوزه علوم زیستی که ضریب تاثیر حوزه در.ها کم باشد بنابراین ارزش هر ارجاع در آن زمینه علمی بیشتر استارجاع

در  این شاخص.پایین تري دریافت خواهند داشت و بالعکس  SNIPگیرند چون شمار ارجاعات آنها هم باالتر است  باالتري می

  .قابل دسترسی می باشدبه طور رایگان  SCIMAGOJR  سایت

  به طور ساده به شرح ذیل است : SNIPي بنابراین، مراحل محاسبه

  شوند؛اند شناسایی میي خاص استناد کردهي) یک مجلهساله 3-1مقاالتی که به مقاالت ( 					.1	

  شوند؛فهرست ارجاعات مقاالت استناد کننده به این مقاالت شناسایی می 					.2

  شوند؛ شمارش میتعداد ارجاعات هر یک از مقاالت استناد کننده به این مقاالت  					.3

  شود تا پتانسیل استنادي پایگاه به دست آید؛حال میانگین این استنادها محاسبه می 					.4

  آن به دست آید. SNIPشود تا ضریب تاثیر خام بر پتانسیل استنادي پایگاه تقسیم می 					.5
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  داریم: 2009بدین ترتیب، براي مثال براي سال   

  

    SNIP  =2009ضریب تاثیر خام مجله در سال            یا ضریب تاثیر به هنجار شده  

  2009پتانسیل استنادي در رشته تحت پوشش مجله در                                               

 : توان به موراد زیر اشاره نمود میمزایاي این شاخص نیز از 

 بازه زمانی مناسب تر جهت بررسی این شاخص  

  استنادي را در نظر نمی گیردخود  

 کمک به محققین در یافتن بهترین مجله در حیطه موضوع خود  

  پوشش مناسب تر از مجالت  
  

  

  

  

  

  

   Quartile Score  

کند. مجالت با توجه به سطح استفاده می Q فاکتور مقاالت ازبندي اسکوپوس براي رتبه

با توجه به این نکته شوند. بندي میطبقه Q1,Q2,Q3,Q4 سطح 4علمی و کیفیت، در 

تاثیر ، رتبه و جایگاه ژورنال در گروه تخصصی اش بطور مستقیم که در محاسبه ضریب 

ژورنال در حیطه و امتیاز عملکردي بدین منظور کاربرد پیدا خواهد کرد و معرف جایگاه  Quartile شود. شاخص بیان نمی

 درصد اول رتبه بندي 25درنتیجه بهترین ژورنال ها در یک حوزه تخصصی مشخص، جزو .باشد می (Category) تخصصی اش

 )Q1(توان ذهنیت دقیق تري نسب به جایگاه ضریب تاثیر یک ژورنال پیدا کرد. هر دو  رارخواهند گرفت، و بدین شیوه میق

  Quartile منطبق با ضرائب اختصاص داده شده براي ژورنال ها ، داراي تقسیم بندي  Scopus و ) JCR)ISIWOS 		نمایه

	 .متعلق به خود هستند 	

  .حاکی از ارزش خاص آن مجله است Q4 تا Q1 بین نمره داشتن	

 
 Q1   یک درصد  25مجله جزءcategory  قرار دارد. 

Q2   درصد یک 50تا  25مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانی یعنی بین  category قرار دارد. 

 Q3   درصد یک 75تا  50مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانه به سمت پایین یعنی بین  category قرار دارد. 

Q4   درصد انتهایی یک 25مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه پایین یعنی جزء  category قرار دارد.  
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