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 مقدمه 

ی بـا اسـتفاده از روش هـاي علمـ محصوالتدر عصر حاضر به دلیل رشد روزافزون دانش و افزایش رقابت در آن، ارزیابی      

  .اسـت گیـري علـم سنجی به تعبیري ساده، دانش اندازه سنجی، تبدیل به موضوعی بسیار مهم و ضروري شده است. علم علم

 خرد و میانی و کالن انجام می شود. سطح خرد شامل فرد و گروه , سطح میانی شامل ژورنال هاسطح  3مطالعات علم سنجی در 

 ,دانشگاه ها و موسسات و سطح کالن شامل ملی ، منطقه اي و جهانی است.

 ها و رؤساي ها، به سیاستگـذاران و مـدیران دانشگاه اندازها و ظرفیت ها، چشم سنجی با ارزیابی اولویت هاي علم مطالعه     

ؤسسـات کمـک نمـوده و منجر پژوهشـگران و مانتصابات، ارتقاي مراکز پژوهشی در تخصیص بودجه، توازن بودجه با هزینه، 

ه تواند کمک ب شود. ضمن اینکه این دانش نوین می شان می هاي تحت پوشش به شناخت بهتر نقاط قوت و ضعف مجموعه

 .مراکز پژوهشی نماید ها و بندي اصولی دانشگاه ارزیـابی و رتبه

صورت کمیت هایی نشان دهند که بیانگر آن کیفیت باشد. این تالش می کنند تا کیفیت ها را به پژوهشگران علم سنجی      

 سنجی سه دسته هستند: معیارهاي بهره شـاخص هـاي علم.شناخته می شوند” شاخص“معیارهاي کمّی در علم سنجی با عنوان 

 وري و تأثیر در یک ها خالصه کـردن هـر دو معیار بهره ، معیارهاي تأثیر و معیارهاي ترکیبی که هدف این دسته از شاخص وري

 عدد است.

 بیستم، ابتدا در آمریکا و سپسقرن  70و  60 هاي علـم سـنجی بـراي ارزیـابی پـژوهش، در دهه استفاده از شاخص    

 هاي اطالعاتی از طرفی، تأسیس پایگاهکشورهاي مختلــف اروپــایی شــروع بــه پیــدایش کــرد . در

با گذشت  .سـنجی شـد تـر علـم جدیـد و قـوي هاي توسعه شاخص سبب  scopus , googlescholar WOS,(ISI)همچون

کرده  هاي پژوهشی و بروندادهاي علمی جایگاه مطلـوبی کسـب فعالیت سنجی به عنوان ابزاري مهـم بـراي ارزیـابی زمان علم

 .باشد است و در حـال تبـدیل شـدن بـه ابـزاري قدرتمنـد درسیاست علم می

 میالدي یکـی از ایـن دسـته بنـدي 2009در سـال  .نده ابندي شـد هاي مختلف دسته سنجی به شکل هاي علم شاخص     

سـنجی مـورد اسـتفاده بـراي بررسی عملکرد علمـی پژوهشـگران  . وي معیارهاي علمه استه شدئهـا توسـط فرانچسـت ارا

 :بندي کرد و مؤسسـات را بـه شـرح زیـر طبقه

 اي بهـره وري معیاره Productivity Metrics 

شامل تعداد مقاالت، تعـداد مقالـه نسبت به  و کند گیري می پژوهشی را اندازهپژوهشگر یا گروه بهـره وري این معیار ها     

ر مجالت برتر و سـای گیرند. تعداد انتشارات در سابقه پژوهشی، نسبت تعداد مقاله بـه تعـداد پژوهشـگر، دسته قرار می

 .، می باشد دسته قرار می گیرندشـاخص هـایی کـه در ایـن 

  معیارهاي تأثیر Impact Metrics 

شامل تعداد اسـتنادات، نسبت تعداد و  سنجد این معیارهـا کیفیـت )عملکـرد ( مجـالت، پژوهشگران یا گروه پژوهشی را می

  .باشد نسبت تعداد استنادات به تعداد مقاالت می و گذرد انتشـار مقالـه میاستنادات بـه تعـداد سـال هـایی کـه از 

  معیارهاي ترکیبیHybrid Metrics 

استنادات به  توان بـه نسـبت وري و تأثیر در یک عدد است که می ها خالصه کـردن هـر دو معیار بهره هدف این شاخص

 .اشاره کرد  h index  و  g index شاخص مقاالت ، 
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بـه طـورسالیانه زیر نظر 1379پزشکی از سال  ها و مراکز تحقیقاتی علوم دانشگاه هـاي پژوهشـی ایران، ارزیـابی فعالیـت در

با هدف سامانه علم سنجی اعضاي هیات علمی  139۴ و در سال  گرفت معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت صورت

هاي علوم پزشکی ایران توسط مرکز توسعه و اعضاي هیات علمی دانشگاهسنجی هاي علماستخراج و نمایش به روز شاخص

هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فن آوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور طراحی، پیاده 

 ،کشور علوم پزشکی يدانشگاه هاسامانه علم سنجی در سامانه علم سنجی اعضاي هیات علمی و  .سازي و اجرا شده است

 شاخص هاي ذیل ارائه شده است که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم.
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 H   H-index         شاخص

استاد   Hirsch. Jorge Eتوسط دکتر  200۵سنجی است که در سال هاي مهم علماز شاخص  h-indexهیرش یا  شاخص

 شد. ارزیابی کیفیت و نفوذ تولیدهاي علمی  شگاه کالیفورنیاي جنوبی به منظورفیزیک دان

 ف میعریـو ایـن گونـه ت کوشد تا میزان تأثیر گذاري یک پژوهشگر و موسسه را در پیشبرد علم نشان دهداین شاخص می 

 هـر یک استناد داشته باشد و بقیه مقـاالت h اش حداقل مقاله N تـا از h اسـت کـه h در صورتی شاخص دانشـمندي»شود: 

h ≤ اچ ایندکس براي یک محقق، گروهی از محققان، مرکز یا دانشگاه قابل محاسبه است استناد داشته باشند .. 

ید که گو هیرش می.هاي فراوانی از جمله ترکیبی بـودن، سـادگی محاسبه، دریافت سریع معنی آن را دارد  این شاخص، مزیت 

ها متفاوت باشـد، تـأثیر علمـی کلـی  مشابه دارند، حتی اگر کل تعداد اسـتنادات و کل تعداد مقاالت آن index h دو فردي که

 .هـا مشابه است آن

ات اند یا تعداد استناد بـه حسـاس نبـودن آن نسـبت بـه مقاالتی که مورد استناد قرار نگرفتهتـوان  ،می index h از معایب

،از استنادهاي بیشتر  index-h در واقع .باشـد، اشاره نمود ها کم است، همچنین زمانی که یک یا چندین مقاله پر استناد می آن

 . کند پوشی می چشم h از

 Hirsch  که خود شاخص H   پژوهشی -سال تالش علمی 20باید پس از « دانشمند موفق»دارد، معتقد است یک  ۵8برابر

« دانشمند بی نظیر»و براي یک  ۴0، «دانشمند برجسته»داشته باشد. این شاخص می بایست براي یک  20از بیشتر   H شاخص

 .سال باشد 20در طی  60برابر با 

 :روش محاسبه اچ ایندکس نویسنده

 Citنویسنده مورد نظر را به ترتیب نزولی میزان استنادي که دریافت کرده اند مرتبط می کنیم  .مقاالت1 

 Docهر مقاله یک شماره ردیف اختصاص می دهیم .به 2

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

 خواهد بود. 

 

هستند. اندازه گیري دقیق شاخص  Scopusو   WOS ,Scholar Google( ISI)پایگاه هایی که این شاخص را محاسبه می کنند 

H   .به جامعیت پایگاه اطالعاتی مورد جستجو بستگی دارد و عدد آن در پایگاه هاي مختلف ،متفاوت است 
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 G  G Index شاخص

تکمیل عملکرد بهبود و براي  Gشاخص  2006، نادیده گرفتن مقاالت پراستناد است؛ در سال Hیکی از ضعف هاي شاخص 

 Hگونه تعدیل یافته شاخص G شاخص در واقع .رفع این ضعف توسط دانشمندي بلژیکی به نام اگه معرفی شد و  H شاخص

  .است

می این گونه تعریف  G شاخص  .می شود  بیشتري دادهدر این شاخص به مقاالتی که بیشتر مورد استناد قرار می گیرند، اهمیت 

،  g مقاالت کوچکتر مساوي  gتعداد از مقـاالت و ي کـه مجمـوع اسـتنادات بـه  g یک محقق عبارت است از g شاخص»د شو

استناد یا   G2 عبارت است از بیشترین تعداد مقاالت که در مجموع دارايG شاخصبه بیان دیگر باشـد   g2تقریباً مسـاو ي

  .هم باالتر خواهد بود G به هر میزان که تعداد استنادات به مقاالت پر استناد پژوهشگري بیشتر باشد شاخص .بیشتر هستند

نیز بدین صورت است که ابتدا تعداد مقاالت را به صورت نزولی استنادات مرتب کرده و سپس  G نحوه ي محاسبه شاخص

باشد به  5 دانشمندي برابر G بنابراین اگر شاخص.استناد داشته باشد  G2 ام ، G ائیکه مقالهاستنادات را با هم جمع کرده تا ج

 .استناد بوده است 25 مقاله وي 5 آن معنی است که دست کم مجموع استنادهاي

کوچک و شاخص  Hدانشمندي که تعداد اندکی مقاله دارد که این تعداد کم مقاله، استنادهاي زیادي دریافت کرده باشد، شاخص 

G در این صورت، اختالف میان شاخص  .باالیی خواهد داشتH  و شاخصG اگر از هر دو این شاخص ها با هم  .باال خواهد بود

و به طور همزمان براي ارزیابی مقاله هاي دانشمندان استفاده شود، تصویر جامع تري از موفقیت هاي دانشمندان بر پایه تعداد 

به بعد فراوانی  2به توان  6زیرا از می باشد.  6پژوهشگر  Gدر مثال زیر شاخص   .نادها به دست خواهد آمدانتشارات و تعداد است

 .است 2تجمعی استنادات کمتر از ضریب جی به توان 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تعداد مقاالت 

 8 7 6 6 5 5 4 3 1 0 0 تعداد استنادات

 تجمیع استنادات
ی

 8 15 21 27 32 37 41 44 45 45 45 فراوان

 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 2جی به توان 
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 .را براي یک پژوهشگر فرضی مشاهده می کنید Gو   Hدر تصویر ذیل شاخص 

  

 

 quotient  Mیا M  M Index شاخص

نویسندگان هاي شاخص اچ این است که  هر پژوهشگر به طول مدت فعالیت پژوهشی وي بستگی دارد. از ضعف  hشاخص 

تازه کار )به سبب کوتاه بودن عمر پژوهشی( را نمی توان با نویسندگان کهنه کار مقایسه کرد. زیرا که میزان مقاالت و استنادات 

  ، پارامتر200۵در سال  شان یابد. هرش براي مقایسه دانشمندان در مراحل مختلف دوره فعالیتبا گذشت زمان افزایش می

M   .را عرضه کرد 

ایی ه آید. منظور از سن علمی، شمار سالهر پژوهشگر بر سن علمی وي به دست می  پارامتر در نتیجه تقسیم شاخص اچ این

 گذرد. است که از زمان انتشار اولین مقاله او می
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CiteScore 
از محصول جدیدي رونمایی کرد. این محصول خود   Metrics Journal،موسسه الزویر در مجموعه  2016در دسامبر سال 

  .همان ضریب تأثیر معروف محسوب می گرددیا  Impact Factor( IF )که به نوعی رقیب نامیده شد   CiteScoreسایت اسکور 

نحوه محاسبه این شاخص نیز مانند ضریب اثر )ایمپکت فکتور( 

ت سال به مقاال 3سال ارجاع هاي  2است با این تفاوت که بجاي 

سال اخیر را در نظر می گیرند. بر خالف ضریب تاثیر  3چاپ شده در 

IF   انواع خاصی از مقاالت )مروري و پژوهشی و فنی( را در که

محاسبه تعداد مقاالت در مخرج کسر در نظر می گیرد، این شاخص 

 همه انواع مقاالت را در محاسبه خود در نظر می گیرد . 

محاسبه نمی گردد، مقاالت وارد   CiteScoreیک مورد خاص که در 

In press   است. از آنجایی که اسکوپوس همه مقاالتIn Press  

  biasاز ناشران مختلف دربرنمی گیرد، لذا براي اجتناب ازرا 

محاسبات این شاخص استنادي، مقاالتی که هنوز در )سوگیري( در 

نمی وارد   CiteScoreشماره اي از مجله وارد نشده اند، در محاسبه 

تقسیم استنادات به مقاالت سه سال از   CiteScore. محاسبه شود 

اسکوپوس  اخیر بر تعداد مقاالت سه سال اخیر به دست می آید.

 .را ارائه می دهد CiteScore براي هر سال حدود ماه می شاخص

 

http://www.iran-moshaver.ir/
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(SJR) SCImago Journal & Country Rank 

توسط گروه  2008از سال  ،SJRیا به اختصار   SCImago Journal Rank مگوبندي کشورها و مجالت علمی سايپایگاه رتبه

هاي علمی کشورها و مجالت از سال تحقیقاتی با همین نام وابسته به دانشگاه گرانادا اسپانیا راه اندازي شده و حاوي شاخص

 .ودشمی استخراج scopusاست و اطالعات آن از نمایه استنادي  1996

تعداد تنها   SJR. استفاده می شود 1996سال از   Scopusسالۀ داده هاي ارجاع پایگاه دادة  3براي برآورد این شاخص، از آنالیز 

استنادات به مدارك یک مجله را محاسبه نمی کند بلکه رتبه مجله اي را که مقاالت استناد دهنده در آن به چاپ رسیده اند نیز در 

، تاثیر بیشتري نسبت به سایر مجالت در افزایش باال   SJRکیفیت تر با استناد از مجالت معتبرتر و با  . در واقعنظر می گیرد

به این روش رتبه بندي استناد موزون گویند. این شاخص به جهت بررسی مجالت قوي و با استنادات پراکنده دارد   SJRشاخص 

خالف بر   SJRباشد. می   WOSپایگاه استنادي در   Factor Eigenبسیار مناسب می باشد. این فاکتور تا حدودي شبیه به 

وجود دارند.اکثر مواقع ژورنال هایی که داراي ایمپکت فاکتور هم   ISIایمپکت فاکتور رایگان است و در نمایه آن ژورنال هاي 

 نیز برخوردارند. باالتري   SJRباالیی هستند از شاخص 

نفوذ علمی یک مجله را با در نظر گرفتن دو عامل، تعداد استنادها و میزان اهمیت یا اعتبار مجالت استناد کننده،  این شاخص

تعیین می کند. این میزان از تقسیم میانگین استنادهاي وزن دهی شده در یک سال معین بر تعداد مقاالت سه سال قبل محاسبه 

 :عامل مهم است 3اخص تحت تأثیر به طور کلی نرمال سازي در این ش .می شود

 (پوشش پایگاه محاسبه کننده )میزان مجالت نمایه شده در اسکوپوس 

 ،تعداد مقاالت منتشره در این مجالت و تعداد استنادهاي دریافتی هر مقاله 

 پرستیژ و کیفیت مجالت. 

 

 

 



 

8 

Source Normalized Impact Per paper (SNIP) 
در . دانشگاه الیدن پیشنهاد شددر   Moed. F Henkتوسط پروفسور « ه بر اساس منبعضریب تاثیر به هنجار شد»شاخص 

ت بهره گرفته شده است. بدین معنا که میانگین استناد بر مقاله الپ از همان اندیشه ضریب تاثیر مجشاخص اسنی محاسبه

یم مربوطه تقس هبرپتانسیل استنادي پایگاه در رشتدر ادامه ضریب تاثیر خام  .گیرد شود و در صورت کسر قرار می محاسبه می

می شود تا تفاوت هاي رشته ها به لحاظ رفتار استنادي و نیز به لحاظ میزان پوشش در پایگاه تصحیح شود. پتانسیل استنادي 

به بیان دیگر این شاخص   .مجله یک در مقاله بر ( 2018 – 2020براي مثال )عبارت است از میانگین شمار ارجاعات سه ساله 

 میزان تأثیر استناد را با وزن دادن به استناد بر اساس کل استنادات دریافتی یک حوزه موضوعی و فیلد علمی می سنجد. 

با نرمال سازي و اصالح اختالف و تفاوت استنادات در فیلدهاي مختلف علمی ، امکان مقایسه دقیق تري جهت اندازه گیري میزان 

بنابراین تأثیر یک استناد می تواند در یک حوزه موضوعی نسبت به یک حوزه موضوعی دیگر  ؛ادات فراهم می کندتاثیر استن

. هر ارجاع با توجه به تعداد ارجاع ها در آن زمینه علمی وزنی در نظر می گیردبراي   SNIPارزش بیشتري داشته باشد . شاخص 

ارجاع ها کم باشد بنابراین ارزش هر ارجاع در آن زمینه علمی بیشتر است.در حوزه هایی مانند اگر در یک زمینه علمی تعداد 

تري دریافت پایین   SNIPحوزه علوم زیستی که ضریب تاثیر باالتري می گیرند چون شمار ارجاعات آن ها هم باالتر است 

  ن قابل دسترسی می باشد.طور رایگابه   SCIMAGOJRشاخص در سایت . این خواهند داشت و بالعکس 

 SNIPمزایاي

 از نظر بازه زمانی منطقی تر است.♦

 پوشش پایگاهی بهتري دارد.♦

 لحاظ کردن نوع یکسانی از منابع در شمارش استنادها و مقاالت. ♦

ان نظرشکمک به اعضاي هیئت علمی و پژوهشگران جهت یافتن ژورنال هایی که بهترین عملکرد را در حیطه موضوعی مد  ♦

 دارند.

 .در حیطه هاي موضوعی که احتمال استناد به آنها کمتر است ارزش باالتري دارد ♦
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FWCI (Field-Weighted Citation Impact) 
قابل   Scopusتوسط انتشارات الزویر ابداع شده و از پایگاه نوعی شاخص جهت مقایسه منصفانه است که FWCIشاخص     

هاي مختلف ارزیابی مجالت و پژوهشگران با توجه به وابسته بودن به سال تولید و انتشار، نوع مقاله شاخصدسترسی می باشد. 

شاخصی نرمال شده و فارغ از  ،FWCI و حوزة موضوعی، براي مقایسۀ پژوهشگران چند حوزة موضوعی مناسب نیستند. شاخص

شود. این شده براي هر فرد، مقاله یا سازمان گزارش میسن علمی، حوزة موضوعی و نوع مقاله است، که به صورت نرمال 

هاي مختلف بررسی و براي محاسبه آن، سه معیار رشته یا حیطه موضوعی، سن یا هاي رفتار پژوهشی در رشتهشاخص تفاوت

فرد، مجالت،  . این شاخص قابل محاسبه براي مجموعه مقاالت در سطح مقاله،مد نظر قرار می دهد سال انتشار و نوع مقاله را

و در سطح فرد، مجالت، دانشگاه   Scopusدسترسی به این شاخص در سطح مقاله هر فرد، از پایگاهباشد. دانشگاه و کشور می

 . باشدپذیر میامکان   SciVal و کشور از طریق ماژول

FWCI  ته، هم نوع و هم سن در پایگاه از نسبت استنادات به ازاي هر مقاله تقسیم بر کل استنادات به ازاي هر مقاله هم رش

 تواند یکی از حاالت زیر باشد:آید که حاصل این کسر میمیبدست   Scopusاستنادي 

FWCI   متوسط عملکرد استنادي با عملکرد استنادي هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا برابر بوده است. با عدد یکبرابر : 

FWCI   متوسط عملکرد استنادي از عملکرد استنادي هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا بیشتر بوده است. از عدد یکبیشتر : 

 (ترعمل کردهقوی)

FWCI   متوسط عملکرد استنادي از عملکرد استنادي هم رشته، هم نوع و هم سال در دنیا کمتر بوده است. از عدد یککمتر : 

 (ترعمل کردهضعیف)
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Impact Factor (IF) 
آمریکا ارایه  (ISI)میالدي به مؤسسـه اطالعـات علمـی  1960دکتـر یوجین گارفیلد در دهه  توسطاین شاخص نخسـتین بـار 

 نهاي مختلـف در سـطح ملـی یـا بی بندي نشریات علمی در رشته شد. شاخصی کمی است که براي ارزیابی، مقایسـه و رتبه

زمانی مشـخص بـه شـان دهنـده فر اوانـی استنادهایی است که در طول یک دوره ین شاخص نا .شود المللی، به کار گرفته می

شود، که از تقسیم تعداد استنادات در سال جاري بر مقاالت مننتشر شـده در همـان  ت چاپ شده در یک نشریه داده میمقـاال

غلب ضریب تاثیر که ا عیت مجالت استأثیر مـنعکس کننـده وضضـر یب تـ سال اخیر، محاسبه مـی شـود  . 2مجلـه در طـی 

 رتبه بندي نشریات است .  ترین شاخص هاي اندازه گیري در نشان داده می شود یکی از مهم IFبه صورت مخفف 

 

 منتشر می شود.  WEB OF SCIENCEمجموعه  JCRدر پایگاه  Juneمجالت هر ساله در ماه  IFگزارش 
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Quartile  
Quartile   مجالت با توجه به سطح علمی و کیفیت، در از شاخص هاي ارزیابی کیفیت مجالت به شمار می رود همان چاركیا .

با توجه به این نکته که در محاسبه ضریب تاثیر ، رتبه و جایگاه ژورنال در گروه شوند. بندي میطبقه  Q1,Q2,Q3,Q4سطح  ۴

بدین منظور کاربرد پیدا خواهد کرد و معرف جایگاه و امتیاز   Quartileتخصصی اش بطور مستقیم بیان نمی شود شاخص 

تیجه بهترین ژورنال ها در یک حوزه تخصصی مشخص، درن .می باشد  (Category)عملکردي ژورنال در حیطه تخصصی اش 

قرارخواهند گرفت، و بدین شیوه می توان ذهنیت دقیق تري نسب به جایگاه ضریب تاثیر   (Q1)درصد اول رتبه بندي  2۵جزو 

ها ، داراي  داده شده براي ژورنالمنطبق با ضرائب اختصاص  WOS (ISI)و Scopus  هر دو پایگاه استناديیک ژورنال پیدا کرد. 

  .متعلق به خود هستند Quartileتقسیم بندي 

 .حاکی از ارزش خاص آن مجله است  Q4تا  Q1 بین نمره داشتن 

Q1     درصد یک  2۵مجله جزءcategory    داردقرار. 

    Q2  درصد یک ۵0تا  2۵مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانی یعنی بینcategory   داردقرار. 

Q3    درصد یک  7۵تا  ۵0مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه میانه به سمت پایین یعنی بین

category   داردقرار.  

   Q4   درصد انتهایی یک  2۵مجله از لحاظ رتبه جزء طبقه پایین یعنی جزءcategory   قرار

 .دارد

 

 مشاهده است.در تصویر ذیل این شاخص در هر دو پایگاه مذکور درسامانه منبع یاب قابل 
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