شاخص های علن سنجی
ػلن سٌدی داًص اًذاصُ گیشی ػلن تؼشیف ضذُ است کِ تا تشسسی ٍ کطف ًظام ٍ ساختاس یک حَصُ ػلوی تِ
سٍش کوی ،دستاٍسدّای یک قلوشٍ فکشی سا هؼیي کشدُ ٍ حتی خطَط احتوالی تشای پیطشفتْای تؼذی سا پیص
تیٌی هی کٌذ .ػلن سٌدی سؼی داسد تا استفادُ اص دادُ ّای کوی هشتَط تِ تَلیذ ،تَصیغ ٍ استفادُ اص هتَى
ػلوی ،ػلن ٍ پژٍّص ػلوی سا تَغیف ٍ ٍیژگیْای آى سا هطخع کٌذ کِ ضاهل ضاخػْایی تِ ضشح ریل هی
تاضذ:

 -1ضریب تأثیر یا Impact Factor
ضشیة تأثیش یا ً Impact Factorسثت تؼذاد استٌادّای دسیافتی هقاالت اًتطاس یافتِ دس طَل یک دٍسُ صهاًی
خاظ سا هی سٌدذ .تا تَخِ تِ ایٌکِ حذٍد  %20اص کل اسخاع ّا ،تِ اًتطاسات دٍ سال قثل غَست هی گیشد،
گاسفیلذ دٍسُ صهاًی استٌاد سا دٍ سال دس ًظش گشفتِ است.
فرهول ضریب تاثیر :هیضاى استٌادات تِ یک هدلِ هطخع دس دٍسال تقسین تش تؼذاد هقاالت هٌتطش ضذُ دس
ایي هدلِ دس طی دٍ سال

 -2فرهول شاخص فوریت ()Immediately index
فرهول شاخص فوریت :دس پایاى ّشسال تِ هٌظَس تؼییي سشػت استٌاد هقاالت یک هدلِ استفادُ هی ضَد.
هیضاى استٌادات تک هدلِ هطخع دس سال آخش تقسین تش تؼذاد هقاالت هٌتطش ضذُ دس ایي هدلِ دس طی ّواى
سال.

 -3شاخص اچ ()H-index
دسسال  2005هیالدی سیاضی داًی تِ ًام  Hirschضاخػی سا تشای اسصیاتی تشًٍذاد ػلوی هحققاى پیطٌْاد ًوَد
کِ دس ػیي سادگی ٍ سَْلت کاستشدً ،سثت تِ سایش ضیَُ ّای هتذاٍل اسصیاتی ،داسای هضایای تسیاسی است.
طثق تؼشیف ضاخع  hیک پژٍّطگش ػثاست است اص  hتؼذاد اص هقاالت ٍی کِ تِ ّش کذام دستِ کن  hتاس
استٌاد ضذُ تاضذ .اگش  hهقالِ اص کل هقاالت هٌتطش ضذُ یک هحقق طی  nسال کاس ػلویّ ،شکذام حذاقل  hتاس
استٌاد دسیافت کشدُ تاضذ ،آى هحقق داسای ضاخع  hاست.
ضاخع اذ تِ ایي پشسص پاسخ هیدّذ کِ ّش یک اص پژٍّطگشاى تِ تٌْایی زِ ًقطی دس پیطثشد ٍ گستشش
هشصّای ػلَم دس حَصُّای هختلف داًص تطشی داسًذ؟ دس اغل ضاخع  Hتا استفادُ اص ضواسش استٌادّا تِ
حاغل کاس یک پژٍّطگش دس طَل حیات ٍی اهتیاص هیدّذ .ایي ضاخع ّوضهاى ّن تِ کویت (تؼذاد هقالِ) ٍ
ّن تِ کیفیت (تؼذاد استٌادات ) اّویت هی دّذ .دس هحاسثِ ایي ضاخع ،تؼذاد استٌادات تِ تشتیة ًضٍلی
هشتة هی ضَد ٍ ضواسُ سدیف هقالِ تا تؼذاد استٌادات هقاتل آى هقایسِ هی ضَد تا تؼذاد استٌادات تا ضواسُ
هقالِ تشاتش یا تیطتش اص آى تاضذ .ضواسُ آى هقالًِ ،طاىدٌّذُ ػذد ًَ Hیسٌذُ است.

 -4نیوه عور استناد ()Cited Half Life

ًیوِ ػوش اسخاػات یا ًیوِ ػوش استٌاد ،تؼذاد سال ّایی است کِ اص سال اسصیاتی تایذ تِ ػقة تشگطت تا ضاّذ
پٌداُ دسغذ کل اسخاػات تِ هدلِ دس سال هَسد اسصیاتی تاضین .تِ ػثاست دیگش ،ایي ضاخع هذت صهاًی کِ
ًیوی اص کل استٌادات تِ آى هدلِ غَست پزیشفتِ تاضذ سا ًطاى هی دّذ ٍ دس حقیقت سشػت کاّص هیضاى
اسخاػات تِ هدلِ سا تیاى هی کٌذ .تذیْی است کِ ٍقتی هقالِ ّای یک هدلِ اسصش خَد سا تشای اسخاػات ،صٍد اص
دست تذٌّذ (هقالِ ّا سطحی تاضٌذ ٍ خیلی صٍد تی اسصش ضًَذ) ،تٌْا تِ هقالِ ّای خذیذ هدلِ اسخاع دادُ
هی ضَد .ایي هَضَع تاػث هی ضَد کِ ًیوِ ػوش اسخاػات تِ هدلِ کاّص یاتذ .تٌاتشایي ّش زِ ًیوِ ػوش
اسخاػات تِ هدلِ تیطتش تاضذً ،طاى هی دّذ کِ اسصش هقالِ ّای هدلِ دس طَل صهاى تیطتش حفظ ضذُ است ٍ
ٌَّص هَسد اسخاع قشاس هی گیشًذ .دس هدوَع ّشزِ ًیوِ ػوش اسخاػات تِ یک هدلِ تیطتش تاضذ ،اسصش هدلِ
تاالتش هی سٍد

 -5شاخص هقاله داغ ()hot paper
هقاالتی کِ خیلی سشیغ ًسثت تِ هقاالت هطاتِ دس ّواى حَصُ هَضَػی ٍ ّواى تاصُ صهاًی استٌاد دسیافت هی
کٌٌذ تِ ػٌَاى هقاالت داؽ ضٌاختِ هی ضًَذ .هالک هحاسثِ تاسیخ اًتطاس ًیست .اًتطاسات  2سال اخیش دس تاصُ
 2هاُ اخیش هَسد تشسسی قشاس هی گیشد ٍ اًتطاساتی کِ دس ایي تاصُ صهاًی  2هاِّ تیطتشیي استٌاد سا گشفتِ ٍ دس
 %0.1هقاالت داسای استٌاد قشاس گشفتِ تاضذ( .فقط استٌادات  2هاُ قثل سا ضواسش هی ضَد ًِ کل  2سال)

 -6شاخص بیشترین استناد ()highly cited paper
دس یک تاصُ صهاًی  10سالِ ٍ تیطتش اص آى ،استٌادّا ضواسش هی ضَد .تشای هقاالت ٍ هَضَػاتی کاستشد داسد کِ
تِ سثة هاّیت ،سالیاى سال تِ آًْا استٌاد هی ضَد.

 -7شاخص جی ()G-index
یکی دیگش اص ضؼف ّای ضاخع اذً ،ادیذُ گشفتي هقاالت پشاستٌاد است .دس سال  2006ضاخع  Gتشای تکویل
ػولکشد ضاخع  ٍ hسفغ ایي ضؼف تَسط داًطوٌذی تلژیکی تِ ًام اگِ هؼشفی ضذ .دس ایي ضاخع تش خالف
ضاخع ّشش تِ هقاالتی کِ تیطتش هَسد استٌاد قشاس هی گیشد ٍصى تیطتشی دادُ هی ضَد .تٌا تِ تؼشیف ضاخع

 gتشاتش است تا تاالتشیي ستثِ دس لیست ًضٍلی هقاالت تِ تشتیثی کِ  gهقالِ اٍل حذاقل تؼذاد  g2استٌاد دسیافت
کشدُ تاضٌذ ٍ هدوَع استٌاد ّای هقاالت تا  gتضسگتش یا هساٍی  g2تاضذ .تا تَخِ ٍ دقت دس ًحَُ هحاسثِ G-
 Indexدس هییاتین کِ هیضاى ّ G-Indexیر ٍقت کوتش اص ً H-Indexخَاّذ تَد.
تشای تشخستِ کشدى هقاالت پشاستٌاد ٍ اغالح ضاخع اذ هطشح ضذ .تاالتشیي تؼذاد هقاالت است کِ خی تِ تَاى
 2یا تیطتش تِ آى استٌاد ضذُ است.
تِ ػٌَاى هثال دس خذٍل صیش ػذد  6ضاخع خی است صیشا اص  6تِ تَاى  2تِ تؼذ فشاٍاًی تدوؼی استٌادات کوتش
اص ضشیة خی تِ تَاى  2است.
تؼذاد هقاالت
تؼذاد استٌادات
فشاٍاًی تدوؼی
استٌادات
خی تِ تَاى 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 7 6 6 5 5 4 3 1 0 0
8 15 21 27 32 37 41 44 45 45 45
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121

ضاخع خی :تشای تشخستِ کشدى
هقاالت پشاستٌاد ٍ اغالح ضاخع اذ
هطشح ضذ .تاالتشیي تؼذاد هقاالت
است کِ خی تِ تَاى  )g2( 2یا
تیطتش تِ آى استٌاد ضذُ است.

 -8هیانگین تاثیر هقاله ()Article Influence
هیاًگیي تاثیش یک هقالِ سا (دس  5سال اٍل اًتطاسش) دس اػتثاس یک هدلِ هَسد سٌدص قشاس هی دّذ .دادُ ّای
هشتَط اص خی سی آس استخشاج هی ضَد .ایي ضاخع تا ػٌَاى ضاخع ًفَر هقالِ ًیض ضٌاختِ هی ضَد.
ضاخع ًفَر هقالِ هیاًگیي تاثیش ّش هقالِ دس هیاى سایش هقاالت یک ًطشیِ است کِ هیاًگیي تاثیش یک هقالِ سا
(دس  5سال اٍل اًتطاسش) دس اػتثاس یک هدلِ هَسد سٌدص قشاس هی دّذ .دادُ ّای هشتَط اص خی سی آس
استخشاج هی ضَد .تِ ًَػی هطاتِ تا ػاهل ٍیژُ است تا ایي تفاٍت کِ ػاهل ٍیژُ اسصش ٍ اػتثاس هدالت سا هی
سٌدذ.

 -9ارزش هتیو
یکی اص ضاخػْای ػلن سٌدی است کِ تَسط هَییح دس سال  2006هؼشفی ضذ .دس ٍاقغ ضکل اغالح ضذُ
ضشیة تأثیش است کِ آى سا دس یک دٍسُ پٌح سالِ ٍ دس هَضَػی خاظ هحاسثِ هی کٌذً .حَُ هحاسثِ آى

تقسین تؼذاد استٌادّا تِ هقالِ ّای یک هدلِ دس یک دٍسُ پٌح سالِ تش تؼذاد هقالِ ّای ّواى هدلِ دس ّواى
دٍسُ صهاًی است .کِ ػذد حاغل سا تا ّویي ًسثتّا دس کل حَصُ هَسد پژٍّص اًذاصُ گیشی هی کٌذ.

 ;Aخوغ استٌادات دس یک دٍسُ  5سالِ دس یک هدلِ
 ;Bخوغ هقاالت هٌتطشُ دس یک دٍسُ  5سالِ دس یک هدلِ
 ;Cتؼذاد کل استٌادات حَصُ هَضَػی هَسد ًظش دس یک دٍسُ  5سالِ
 ;Dتؼذاد کل هقالِ ّای هٌتطشُ دس آى حَصُ هَضَػی دس یک دٍسُ  5سالِ

 -10ضریب جاهع ارزشی ()Eigenfactor
ػاهل ٍیژُ هخػَظ ًطشیات استً .طاى دٌّذُ اّویت ٍ اػتثاس یک ًطشیِ دس خاهؼِ ػلوی است ًکتِ قاتل
تَخِ ایٌکِ دس هحاسثِ آى تش خالف ایوپکت فاکتَس اسخاع ًطشیِ تِ خَد ٍ اسخاع تَسط ًطشیات هختلف ،هتوایض
هی ضَد .دس ایگي فاکتَس ٍصى استٌادّای یک هدلِ تا ستثِ تاالتش تیطتش اص ٍصى استٌادات یک هدلِ ضؼیف تش
است دس حالیکِ دس ضشیة تاثیش ّوِ استٌادّا ٍصى هساٍی داسًذ .دس ایگي فاکتَس هدالتی هْن ّستٌذ کِ تِ
تٌاٍب تَسط هدالت هْن تِ آًْا اسخاع دادُ هی ضَد.

 -11شاخص وای ()y-index
ضاخع ٍای سؼی داسد تا دس ًظش گشفتي کیفیت ٍ کویت تِ غَست ّوضهاىً ،قاط ضؼف ضاخػْای دیگش سا
تشطشف کٌذ .تِ ایي هٌظَس اص  IFتِ ػٌَاى ضاخع کوی ٍ اص ستثِ فشد یا هدلِ یا پایگاُ  RPتِ ػٌَاى ضشیة
اسصش یا ضاخع کیفی استفادُ هی کٌذ .تَلي ،سٍدسیگض ٍ سوپل دس سال  2006ایي ضاخع سا پیطْاد کشدًذ.

 -12شاخص های MIFیا DIF
MIF: Mean Impact Factor
ضشیة تاثیش هتَسط هدلِ دس یک سضتِ
DIF: Discipline Impact Factor
ضشیة تاثیش سضتِ
ّذف اص تؼییي ضشیة تاثیش سضتِ ،هطالؼِ اّویت هدالت اغلی ٍ کلیذی دس یک سضتِ ػلوی تِ کوک هقاالتی
است کِ دس حَصُ آى سضتِ هٌتطش هی ضَد .سٍش هحاسثِ ًیض هثل هحاسثِ ضشیة تاثیش است.

 -13شاخص ام ()M-Index
اص ضؼفْای ضاخع اذ ایي است کِ ًَیسٌذگاى تاصُ کاس (تِ سثة کَتاُ تَدى ػوش پژٍّطی) سا ًوی تَاى تا
ًَیسٌذگاى کٌِْ کاس هقایسِ کشد .صیشا کِ هیضاى هقاالت ٍ استٌادات تا گزضت صهاى افضایص هییاتذّ .شش تشای
هقایسِ داًطوٌذاى دس هشاحل هختلف دٍسُ فؼالیتطاى ،پاساهتش  mسا ػشضِ کشدّ .شش تا دس ًظش گشفتي طَل
ػوش پژٍّطی پژٍّطگش ٍ اغالح ضاخع اذ هتٌاسة تا آى ضاخع  mسا پیطٌْاد کشد .دس ایي غَست ضاخع
ّشش تِ دست آهذُ سا تش طَل ػوش پژٍّطی یک هحقق (اص صهاى اٍلیي هقالِ هٌتطش ضذُ) تقسین هی کٌین.

 -14شاخص اچ بی HB-Index
پس اص هذتی اص هؼشفی ضاخع  hضاخع دیگشی تَسط  Banksاسایِ ضذٍ .ی ایي ضاخع سا ضاخع h-b
ًاهیذ کِ تِ کوک آى هیتَاى هَضَػات داؽ پژٍّطی دس ّش سضتِ ػلوی سا تذست آٍسد .دس تَخیِ ًیاص تِ زٌیي
ضاخػی اظْاس هیضَد کِ تؼییي هَضَػات هَسد ػالقِ ٍ دس دست تشسسی ،دس دًیای پشحدن ٍ ٍسیغ اطالػات،
ًیاص تِ تشسسی ٍ خستدَی فشاٍاى دس اًَاع هٌاتغ اطالػاتی داسد ٍ ٍسیلِ ای سادُ الصم است تا هحققاى ٍ
هخػَغا داًطدَیاى دٍسُ ّای دکتشا سا دس تؼییي هَضَػات هَسد تحث سٍص ٍ تخػیع هَضَع هٌاسة تشای
سسالِ خَد تِ کاس آیذ.

 -15شاخص اسنیپ ()SNIP
ایي ضاخع کِ تَسط داًطگاُ الیذى پیطٌْاد ضذ هیضاى تأثیش استٌاد سا تا ٍصى دادى تِ استٌاد تش اساس کل
استٌادات دسیافتی یک حَصُ هَضَػی هی سٌدذ .تٌاتش ایي تأثیش یک استٌاد هی تَاًذ دس یک حَصُ هَضَػی
ًسثت تِ یک حَصُ هَضَػی دیگش اسصش تیطتشی داضتِ تاضذ .ایي ضاخع دس پایگاُ اسکَپَس قاتل هطاّذُ
است .ایي ضاخع اص ػَاهل ریل تأثیش هی پزیشد:
•ػاهل هخاطة :اّویت دادى تِ سیاِّ سفشًسْای هقاالت استٌاد دٌّذُ (سٍیکشد استٌاد کٌٌذُ citing – :
)side approach
•ٍصى دّی تِ هدلِ استٌاد دٌّذُ ،دس ًظش گشفتي هیضاى سفشًسْای هَسد استفادُ دس آى هدلِ تِ ػٌَاى هثال اگش
یک هقالِ داسای  mسفشًس تاضذ استٌاد دسیافتی اسصضی تشاتش  m/1خَاّذ داضت.
•دس ًشهال ساصی هٌثغ دس اسکَپَس هیاًگیي استٌادات یک هدلِ سا تا هیاًگیي سفشًسْای هدلِ استٌاد کٌٌذُ
هَسد تَخِ قشاس هی دٌّذ.
سٍش هحاسثِ:
 -1اتتذا دادُ ّای خام تشای ّش هقالِ زاج ضذُ دس هدلِ دس تاصُ صهاًی  3سالِ هحاسثِ هی ضَد .کل استٌادات
دسیافتی هقالِ تش هقاالت قاتل استٌاد تقسین هی ضَد (.)Raw impact per paper

 -2دادُ ّای هَخَد دس ساتطِ تا پتاًسیل هدلِ دس دسیافت استٌاد دس دیتاتیس تشای یک تاصُ صهاًی  10سالِ
هحاسثِ
هی ضَد ٍ سپس هیاًگیي سفشًسْای هقاالت ًیض هحاسثِ هی ضَد (.)database citation potential
 -3اص تقسین ػذد تِ دست آهذُ اص گضیٌِ ّای یک تش دٍ ػذد ًشهال هَسد ًظش تِ دست هی آیذ ( =SNIP
)RIP/DCP
http://www.scimagojr.com
http://www.journalmetrics.com

 -11شاخص اس جی آر ()SJR
ضثیِ ایگي فاکتَس است اها دس دسٍى خَد ًشهال ساصی تش اساس اًذاصُ سا تیطتش دس ًظش هی گیشد ٍ تیطتش تِ
ضاخع تاثیش هقالِ ضثیِ است .ایي ضاخع تٌْا تِ تؼذاد استٌادات یک هدلِ اکتفا ًوی کٌذ ٍ کلیِ استٌادات سا
داسی یک ٍصى هساٍی دس ًظش ًوی گیشد ،تلکِ حَصُ هَضَػی ،کیفیت ،پشستیژ ٍ ضْشت هدلِ استٌاد کٌٌذُ هی
تَاًذ تأثیش هستقین تش اسصش استٌاد داضتِ تاضذ .دس یک تاصُ صهاًی  3سالِ هحاسثِ هی ضَد .ایي ضاخع دس
پایگاُ اسکَپَس قاتل هطاّذُ است.
تِ طَس کلی ًشهال ساصی دس ایي ضاخع تحت تاثیش  3ػاهل هْن است:
•پَضص پایگاُ هحاسثِ کٌٌذُ (هیضاى هدالت ًوایِ ضذُ دس اسکَپَس)
•تؼذاد هقاالت هٌتطشُ دس ایي هدالت ٍ تؼذاد استٌادات دسیافتی ّش هقالِ
•پشستیژ ٍ کیفیت هدالت

