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سنجیهاي علمو شاخص(ISI)سسه اطالعات علمی ؤم
(Scientometrics Indices)

:گردآوري و تألیف
دکتر احمد مردانی

استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

دمهـمق
هاي موجـود از  محدودیتی با تمامی علميبروندادهابا گسترش اطالعات و افزایش پژوهشگران در جهان، گزینش برترین پژوهشگران و 

یکـی از  . نماینـد هـاي متفـاوتی اسـتفاده مـی    هـاي علمـی مختلـف از شـاخص    سسـه ؤمبراي این منظور. اي برخوردار استاهمیت ویژه
هـاي مختلـف در   علمـی در رشـته  منتشرشـده هاي علمی که به ارزیابی و انتخاب برترین محققین و اسناد چـاپ و  سسهؤترین ممتداول

.است(Institute for Scientific Information (ISI))سه اطالعات علمی ـــــــسؤپردازد، ممیسرتاسر جهان 

(ISI)سسه اطالعات علمی ؤم

هـاي تحـت پوشـش    در مجلـه منتشرشدهامروزه هر مقاله چاپ و . هاي توسعه علمی استمشخصهیکی از تحقیق و چاپ و انتشار مقاله
هـا و کشـورها شـناخته    بنـدي علمـی دانشـگاه   علمی و معیاري براي سنجش و رتبـه یک تولیدوانعنبه، (ISI)سسه اطالعات علمی ؤم

تأسـیس در فیالدلفیاي آمریکـا  (Eugene Garfield)توسط یوجین گارفیلد 1960در سال (ISI)سسه اطالعات علمی ؤم. شودمی
Thomsonخریداري گردید و به1992سال در (Thomson Corporation)سه توسط شرکت تامسون ــسؤاین م. )1شکل (شد

ISIهـاي تامسـون و رویتـرز    سسه بـا ادغـام شـرکت   ؤدر حال حاضر این م. نام دادتغییر(Reuters)  بخشـی از شـرکت ،Thomson

Reutersاست.
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سسه ؤگذار مبنیان(Eugene Garfield)یوجین گارفیلد (Biography)نامه اي از زندگیتصویر و خالصه:1شکل 
(ISI)اطالعات علمی 

2000سـالیانه  . هاي مختلف علمی استها و مقالههاي جهانی در زمینه معرفی مجلهسسهؤسسه اطالعات علمی، یکی از معتبرترین مؤم

درصـد  10-12گیـرد کـه نـام    مورد ارزیابی قرار مـی (ISI Editorial Team)سسه ؤمجله جدید توسط متخصصین این م3000تا 
سسه اطالعـات علمـی گنجانـده    ؤهاي تحت پوشش محراز شرایط الزم، در فهرست نشریهسسه و اؤرعایت استانداردهاي مبه دلیل هاآن
:گیرند عبارتند ازمورد ارزیابی قرار میISIها در اصلی که در انتخاب و نمایه مجلهمعیارهاي. شودمی
چاپ و انتشار مجلهدوره زمانی -1

هاالهمقیند داوري آفرداوران و -2

(International Editorial Conventions)المللی نشر و ویراستاريپیروي مجله از قواعد بین-3

هـا بـه زبـان    صورت امکـان، منـابع و مراجـع مقالـه    هاي کلیدي و در و واژهخالصهاسامی نویسندگان، نام نویسنده و یا عنوان، ارائه-4

انگلیسی
معیارهـا بـه انضـمام    گیرد و با بررسـی تمـامی   و ارزیابی قرار نمییموردبررسییتنهابهارهاي اصلی از معیکیچیهالزم به ذکر است که 

امتیـاز نهـایی   ،المللی، مکان چاپ و انتشـار و محتـواي علمـی مجلـه    ، تنوع بین(Self-citation)استنادي -خودمیزان کمیته علمی، 
.گرددمحاسبه و اعمال می
)International Standardی مجله ــــــالملل، کافی است نام و یا شماره بینISIدر موردنظرمجله Index)(براي اطالع از نمایه 

))(ISSNSerial Number از طریــقMaster Journals List (MJL) وبگــاه تامســون رویتــرز بــه نشــانی در-http://ip

science.thomsonreuters.com/mjl2شکل (بررسی گردد(.
مسئول و داوران و مدیریت عـالی  ها، اعتبار علمی باالي مدیردهنده غناي علمی مقالهمجله، نشانموقعبهتوانایی چاپ و انتشار :1نکته 

.کمیته اجرایی مجله است
بـه خـود   (ISI)سسـه اطالعـات علمـی    ؤمتیاز باالتري را در معلمی معتبرتر و جهانی باشند، مجله اازنظرهر چه داوران مجله :2نکته 

.اختصاص خواهد داد
:سنجی است که عبارتند ازعلم(Database)متشکل از سه پایگاه داده ISIسسه ؤم

(Web of Science (WOS))شبکه علم -1

در ایـن پایگـاه   . شـود مـی یروزرسـان بـه بارکیه که هر دو هفتستاهاي علمی جهان ثرترین نشریهؤترین و ماین پایگاه، مشتمل بر مهم
هـر مقالـه چـاپ و    .سنجی وجود داردهاي گوناگون علمهاي زمانی مختلف بر اساس شاخصجستجو و استخراج اطالعات در دورهامکان 

هـاي  مقاله در نشـریه ر ، چاپ و انتشاگریدعبارت؛ بهشودبکه علم، یک تولید علمی محسوب میشده در شهاي نمایهدر نشریهمنتشرشده
.شودتولید علم محاسبه نمیعنوانبه، (ISI)سسه اطالعات علمی ؤهاي مشده در سایر پایگاهنمایه
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(ISI)سسه اطالعات علمی ؤدر مموردنظرمجله (Index)چگونگی اطالع از نمایه : 2شکل 

(Journal Citation Reports (JCR))هاي استنادي مجلهگزارش-2

، )میـانگین (سـاله  پنجتأثیرضریب ،(Impact Factor (IF))تأثیرتعداد استناد، ضریب ازجملهها هاي استنادي مجلهایگاه، دادهپاین
شـرط بـه (WOS)شبکه علـم دهد و از طریق میارائهاستناد را عمرمهین، تعداد مقاله و (Immediacy Index (II))شاخص فوري

.استیرسدستقابلاشتراك حقپرداخت 

(Essential Science Indicators (ESI))هاي اساسی علمشاخص-3

شناسی و بیوشـیمی، شـیمی، پزشـکی    شامل علوم کشاورزي، زیستحوزه علمی 22در قالب معینهاي زمانی بر مبناي دورهاین پایگاه
مـواد، ریاضـی،   شناسـی، علـوم   علـوم زمـین، ایمنـی   سی، فنی و مهندشناسی، و بومستیزطیمحبالینی، علوم رایانه، اقتصاد و بازرگانی، 

شناسـی، فیزیـک،   م اعصـاب و رفتـار، داروشناسـی و سـم    اي، علـو شناسـی مولکـولی و ژنتیـک، علـوم چندرشـته     میکروبیولوژي، زیست
تولیـد  شـده تعیـین هـاي آمار بر اساس شاخصارائهبه علوم اجتماعی و علوم قضایی علوم گیاهی و جانوري، شناسی، پزشکی و روانروان

رسی به رتبه علمی کشـورها،  بر این اساس، قابلیت دستوپردازدها میتنادها و نسبت استنادها به مقالهها و اسعلم مانند تعداد کل مقاله
و یـا  محقـق  کـه درصـورتی پس از محاسبه تعـداد اسـتنادها در هـر حـوزه علمـی،      . نمایدها را فراهم میو نشریهها، دانشمندان سازمان

ها باشـد، در ایـن   ها و یـا کشـور  درصد اول نشریه50یا کشوري جزو و نشریه وسسهؤاي جزو یک درصد برتر دانشمندان و یا مسسهؤم
.شودپایگاه نمایه می
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هـاي  مقالـه هاي علمی مختلف و آگاهی از افراد و ها و مراکز علمی برتر در حوزههاي معتبر و محققین، دانشگاهشناسایی نشریه:1نکته 

.هستندISIسسه ؤترین کاربردهاي م، از مهمموردنظراستنادکننده به مقاله 
کننـد، متفـاوت   نمایـه مـی  (ISI)سسه اطالعات علمی ؤسنجی مداده علمکه سه پایگاه یهایالزم به ذکر است که تعداد نشریه:2نکته

.است

(Self-citation)استنادي -و خود(Citation)استناد 

هـاي  هـاي شـاخص  یکـی از بـارزترین کاسـتی   . نیان اسـت و بیانگر استفاده از دانش پیشـی ستااد به معناي سند قرار دادن چیزي استن
دهـد کـه   نشـان مـی  شـده انجـام هـاي  بررسـی . اسـت و یا استناد به خـود  استنادي -، خود(Scientometrics Indices)سنجیعلم

یابـد، گرچـه در   کاهش مـی زمانمروربههاي بعد از چاپ و انتشار مقاله بیشتر است و سالاستنادي در اولین -تعداد خودطورمعمولبه
. تواند متفاوت باشدهاي مختلف علمی میحوزه

Materials)بـرخالف علـم مـواد    (Biomedicine)پزشکیزیستهاي حیطه ، تعداد استناد دیگر پژوهشگران به مقالهمثالعنوانبه

Science)تعداد منابع، نوع مطالعه، تعداد و شهرت نویسندگان، . استنادي بیشتر است-بعد از چاپ و انتشار از تعداد خوددر سال اول
از مجلـه تـأثیر معنـاداري و ضـریب   ازنظـر بـه مقالـه، نتـایج مطالعـه     (Open Access)زبان نگارشی و حجم مقاله، دسترسی رایگان 

:استنادي عبارتند از-ع خودانوا. ثر بر استناد هستندؤترین عوامل ممهم
استنادي نویسنده-خود-1

-اگرچه خـود . شودمیاستنادي نویسنده گفته-خود استناد نمایند، خودمنتشرشدهاي به یک و یا چند مقاله چاپ و اگر نویسنده مقاله
اسـتناد بـه   برخی از محققین معتقدنـد کـه   در همان حوزه مرتبط سازد،هاآنهاي پژوهشگران را به آثار پیشین تواند یافتهاستنادي می

میـزان ارجـاع بـه    . در بررسی منابع یک مقاله، ارجاع به دیگران بیش از ارجاع به خـود اهمیـت دارد  چراکهکاهد خود از ارزش مقاله می
.درصد است20ر از ت، کم(ISI)اطالعات علمی هسسؤمهاي تحت پوشش مجلهدرصد 80خود در 

لهاستنادي مج-خود-2
. اسـتنادي مجلـه گوینـد   -د را خـود ـدر آن چـاپ خواهـد شـ   کنندهاستناداي که مقاله در مجلهمنتشرشدهاي چاپ و ـهاستناد به مقاله

.ها تالش نمایندتنادي و جذب استناد از دیگر مجلهاس-ها در کاهش این نوع خودشود مجلهتوصیه می

استنادي سازمانی-خود-3
الزم بـه ذکـر   . اسـتنادي سـازمانی نامنـد   -افراد همکار یک سازمان و یا ارگان به یکدیگر را خودمنتشرشدهاپ و هاي چاستناد به مقاله

.ندستهاستنادي -اي و وبگاهی، از دیگر موارد خوداستنادي زبانی، رشته-است که خود
بیشـتر از انـواع مطالعـه    (Trail)و کارآزمایی (Review)هاي مروري بررسی. ر استناد، نوع مطالعه استثر بؤیکی از عوامل م:1نکته 

.گیرندمورد استناد قرار می(Observational)اي مشاهده
خواهید اسـتناد  اگر می"معتقد است که Gregory Daniel Websterشناسان دانشگاه فلوریداي آمریکا به نام یکی از روان:2نکته 

هاي زیادي استناد کنید و یـا از  اي به مقالهبه عبارت دیگر، اگر در مقاله؛ "استناد کنیدبیشتري دریافت نمایید، بایستی به افراد بیشتري
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هـاي شـما   اید، در آینده به مقالهاستناد کردههاآنهایی که به بیشتري استفاده نمایید؛ به احتمال زیاد، نویسندگان مقالهو مراجع منابع 
.کنندمیاستناد 
معنـادار، بیشـتر اسـتناد    هـاي غیر هایی بـا یافتـه  هایی با نتایج معنادار آماري نسبت به مقالههد که به مقالهدها نشان میبررسی:3نکته 

.شودمی

(Scientometrics Indices)سنجی علمهاي شاخص

ت کـه  هـاي علمـی اسـ   ابی فعالیـت ـهاي ارزیـ ترین روشیا دانش سنجش و تحلیل علم، یکی از رایج(Scientometrics)سنجی علم
سنجی بر بررسی چهار متغیـر شـامل نویسـندگان،    اساس کار علم. یند انفورماتیک ابداع شدآها براي سنجش فربار توسط روسنخستین

داد علمـی محققـین   هـاي متعـددي بـراي ارزیـابی بـرون     امروزه شـاخص . علمی، منابع و استنادها استوار استمنتشرشدهاسناد چاپ و 
:ها عبارتند ازاین شاخص. هاي پژوهشی استگذاران و مراکز اعطاي بودجهترین معیارهاي سیاستد که از مهمگیرقرار میمورداستفاده

هاي علمیهاي ارزیابی نشریهشاخص-الف
هـاي  هـاي ارزیـابی نشـریه   ترین شاخصمهم. گیردهاي متفاوتی انجام میهاي مختلف با شاخصسسهؤهاي علمی توسط مارزیابی نشریه

:عبارتند ازISIسسه ؤاز دیدگاه معلمی
(Impact Factor (IF))گذاريتأثیرو یا عامل تأثیرفاکتور یا ضریب -1

سسـه  ؤمذاربنیـان (Eugene Garfield)یـوجین گارفیلـد   توسـط مـیالدي  قـرن بیسـتم   60دهه در بار نخستینگذاريتأثیرعامل 
ورالعملی بـراي گـزینش   دسـت عنوانبهسرعتبهمطرح گردید و (Irving Henry Sher)و آیروینگ هنري شر (ISI)اطالعات علمی 

در مـاه ژوئـن   هرسـاله هـا اسـت و   ترین شاخص ارزیـابی مجلـه  ترین و کاربردياین معیار، مهم. قرار گرفتمورداستفادهها بهترین مجله
(June) و یا ژوالي(July)لمـی  سسـه اطالعـات ع  ؤمهاي ارزیـابی توسـط  به همراه دیگر شاخص(ISI)  هـاي  محاسـبه و در گـزارش

.شودمنتشر می(Journal Citation Reports (JCR))استنادي مجله 
رد ارزیـابی تقسـیم بـر تعـداد     در سـال مـو  مـوردنظر در دو سـال قبـل مجلـه    منتشرشدههاي چاپ و ، تعداد ارجاع به مقالهتأثیرفاکتور 

هـاي اول و  ساله است کـه سـال  تابع یک دوره سهتأثیربنابراین، ضریب ؛ ر استدر دو سال قبل مجله مذکومنتشرشدههاي چاپ و مقاله
مثـال عنـوان بهدر دو سال قبل اختصاص دارد؛منتشرشدههاي چاپ و به مقالهشدهانجامها و سال سوم به استنادهاي دوم به چاپ مقاله

باشـد و تعـداد   شـده انجـام مـوردنظر مجله 2012و 2011هايدر سالمنتشرشدههاي چاپ و ارجاع به مقاله40، 2013در سال اگر
، 2013در سـال  مـوردنظر مجلـه  تأثیرمقاله باشد؛ ضریب 50مجله مذکور، 2012و 2011هاي در سالمنتشرشدههاي چاپ و مقاله

الزم بـه  . ستناد شـده اسـت  مرتبه ا8/0متوسط طوربهدر مجله مذکور، منتشرشدهبه عبارت دیگر، به هر مقاله چاپ و ؛ خواهد شد8/0
مثـال عنـوان بـه در یک دوره زمانی محدود (Journal Impact Factor (JIF))مجله تأثیرذکر است که در مواردي میانگین ضریب 

.ستاISIنمایه در معین زمانمدتمجله در تأثیرگیرد که معدل فاکتور قرار میمورداستفاده، محاسبه و سالهپنج
دهنـده  رود و نشانهاي مختلف بکار میهاي علمی در رشتهبندي نشریهکه براي ارزیابی، مقایسه و رتبهکمی استشاخصیتأثیرضریب 

نه مقالـه  (این ضریب مختص مجله . در یک مجله استشدهچاپدر یک دوره زمانی مشخص به یک مقاله شدهانجامفراوانی استنادهاي 
ضـرورتاً بـه   تـأثیر بزرگـی مقـدار ضـریب    .دهـد ها را نشان مییه مجله در جذب بهترین مقالهحریرتهیئتو توانایی ستا) و نه نویسنده
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کننـده کمتـر،   ل تعداد مراجعهـار تخصصی وجود دارند که به دلیـاي معتبر با موضوع بسیـهمجلهچراکهمعناي برتري یک مجله نیست 
در Master Journals List (MJL)درگـاه از طریـق ، IFو داراي هـاي معتبـر  براي آگاهی از مجلـه . باالیی برخوردار نیستندIFاز 

و واحــد ) 2شـکل  (http://ip-science.thomsonreuters.com/mjlبـه نشــانی  (thomsonreuters)وبگـاه تامسـون رویتــرز   
هاي علـوم پزشـکی   و دانشگاهhttp://hbi.irاشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس سنجی معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهدعلم

:ها مؤثر هستند که عبارتند ازنشریهتأثیرعوامل مختلفی بر ضریب . مراجعه نمایید
ندگان باط بین علـومی، تعـداد نویسـ   شامل زمینه موضوعی مجله، ارت:(Sociological Factors):عوامل وابسته به جامعه -الف

هااستنادي-ها و خودها و یا نوع مقالهمقاله، قالب نوشتاري مقاله
هر جلد مجله و در شدهچاپهاي یا تعداد مقاله(Journal Size)شامل حجم مجله :(Statistical Factors)عوامل آماري -ب

(IF)گذاري تأثیرعامل (Measurement Window)گیري بازه زمانی اندازه

Islamic World)وم جهـان اسـالم   ـــــــــــــــ تنادي علـــــ گاه اســــــ پای، (ISI)می ـــــــالعات علــسه اطــسؤمعالوه بر 

Science Citation Center (ISC)) ازجملهها و محققین جهان اسالم هاي ارزیابی نشریهو سایر شاخصتأثیرنیز به تعیین ضریب
نیـز بهـا داده   ISCپایگـاه  IFبـه  ISIسسـه  ؤمIFبنابراین، در ایران و برخی از کشورهاي اسالمی، عالوه بر ؛ )3شکل (ردازدپایران می

.شودمی

(ISC)پایگاه استنادي علوم جهان اسالم یا نشانه (Logo)لوگو : 3شکل 

المی طـی چهـارمین نشسـت وزراي آمـوزش عـالی و      پس از تصویب سـازمان کنفـرانس اسـ   (ISC)پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 
. گردیـد تأسـیس در باکوي آذربایجان، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ایران 2008تحقیقات علمی کشورهاي اسالمی در اکتبر 

در . شـود مدیریت میکند و توسط مرکز مستقر در شیراز را نمایه می) کشور57(هاي کشورهاي اسالمی این پایگاه استنادي فقط نشریه
الزم به ذکـر اسـت کـه پایگـاه     . نامه همکاري منعقد کرد، تفاهمScopusبراي نمایه مقاله در پایگاه ISC، پایگاه استنادي 2009سال 

.قابل دسترسی استwww.isc.gov.irاز طریق وبگاه (ISC)استنادي علوم جهان اسالم 
(July)و یـا ژوالي  (June)محاسبه و در مـاه ژوئـن   1975سالیانه از سال ISIسسه ؤپوشش مهاي تحتنشریهتأثیرضریب :1نکته 

.شودمنتشر میهاي ارزیابی به همراه دیگر شاخص
.گذاري کرده استن، بعد از کشورهاي آمریکا و هلند، سومین نظام استنادي جهان را بنیاISCپایگاه استنادي تأسیسایران با :2نکته 
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در پایگـاه اسـتنادي علـوم    2005و عربی و انگلیسی زبان کشـورهاي اسـالمی از سـال    1378هاي فارسی زبان از سال نشریه:3نکته 

.شوندنمایه می(ISC)جهان اسالم 
لـوم اجتمـاعی کمتـر انجـام     ي در عپـرداز زیـرا نظریـه  ،هاي حوزه علوم اجتماعی کمتر از علوم طبیعی استنشریهتأثیرضریب :4نکته 

.گیردمی
هاي مجله و همچنین بین زمینه موضـوعی مجلـه و تعـداد    گذاري و تعداد منابع و مراجع مقالهتأثیررابطه مستقیمی بین عامل :5نکته 

.نویسندگان هر مقاله وجود دارد
فاقد این نـوع مقالـه حتـی بـا زمینـه موضـوعی       هاي در مقایسه با نشریه(Review Article)مروري هاي داراي مقالهنشریه:6نکته 

).4شکل (باالتري برخوردار هستند تأثیریکسان، از ضریب 

در مجلهشدهچاپهاي و نوع مقاله(JIF)مجله تأثیرارتباط بین ضریب : 4شکل 
درصـد  90کـه طـوري بـه نیسـت،  هاي یک مجلـه از توزیـع نرمـالی برخـوردار    ، استناد به مقالهشدهانجامهاي بر اساس بررسی:7نکته 

درصـد  50بیشـتر از  برابر10هاي یک مجله، درصد اول مقاله50بارت دیگر، به به ع؛ ها اختصاص دارددرصد اول مقاله50ستنادها به ا
.لمی استهاي عدر تضاد با اهداف ارزیابی یافتههاضریب تأثیر مجله به تمامی مقالهبه همین دلیل، تعمیم. شوددوم استناد می

، محققین آمریکایی انگیـزه خاصـی   مثالعنوانبه. استنادي است-ها، خودنشریه(IF)یکی از عوامل مؤثر در عامل تأثیرگذاري :8نکته 

.هاي آمریکایی در دنیا شده استتأثیرگذاري و کیفیت ظاهري نشریهبراي استناد به یکدیگر دارند که این امر سبب افزایش عامل
.رابط مستقیمی وجود دارد(IF)در هر جلد مجله و ضریب تأثیر شدهچاپهاي ن حجم مجله یا تعداد مقالهبی:9نکته 

هرچه بازه زمـانی  . استدوساله، (JCR)هاي استنادي مجله گیري عامل تأثیرگذاري طبق استاندارد گزارشبازه زمانی اندازه:10نکته 

.کرداظهارنظرتوان در ارزیابی مجله د و بهتر میشوامل تأثیرگذاري کمتر می، تغییر عگیري ضریب تأثیر بیشتر شوداندازه
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(Immediacy Index (II))شاخص فوري یا آنی -2

هـاي چـاپ و   رد ارزیـابی تقسـیم بـر تعـداد مقالـه     مجلـه در سـال مـو   منتشرشدههاي چاپ و ، تعداد ارجاع به مقاله(II)شاخص فوري
را در طـی زمـان و ارزش علمـی مجلـه     استنادهاشیب رشد منحنی درواقعاین شاخص . استردنظرمودر همان سال مجله منتشرشده
الزم به ذکر است که منحنی استناد به مجله به سه بخش شامل دوره تولد که خیلی کوتـاه و کمتـر از یکسـال    .)5شکل (د دهنشان می

غـاز کـاهش   اسـتنادها و دوره مـرگ یـا نـازایی بـا آ     توجهقابلفزایش ، دوره باروري یا زایندگی با شیب تند به دلیل ا)شیب اندك(است 
).5شکل (شود بندي میتدریجی استنادها، تقسیم

(Cited Half-life)به مجله شده استناد یا ارجاععمرنیمه-3

ها به مجله در سـال مـورد ارزیـابی    درصد کل ارجاع50برگشت تا شاهد که بایستی از سال مورد ارزیابی مجله به عقبیهایتعداد سال
از (، شش باشد؛ بدین معناست که اگر شـش سـال بـه عقـب برگـردیم      2012اي در سال ارجاع به مجلهعمرنیمه، اگر مثالعنوانبه. بود

ی کـه نیمـی از کـل    زمـان مـدت ایـن شـاخص،   . آیـد بدست می2012دها به مجله در سال درصد کل استنا50، )2011تا 2006سال 
بـدیهی  . )5شـکل  (ستاکننده سرعت کاهش منحنی استناد به مجله و بیاندهداست را نشان میشدهانجامموردنظرها به مجله جاعار

در مجله مذکور بیشـتر اسـت کـه بـا گذشـت      منتشرشدههاي چاپ و به مجله بیشتر باشد، ارزش مقالهارجاععمرنیمهچه است که هر
.شودیاستناد مهاآنزمان هنوز به 

)سال(زمانمدتبرحسبها منحنی استناد به نشریه:5شکل 
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(Citing Half-life)در مجله ییا ارجاعياستنادعمرنیمه-4

شـده  ارائه(هاي داده شده در مجله درصد کل ارجاع50تا شاهد هاي که بایستی از سال مورد ارزیابی مجله به عقب برگشتتعداد سال
، هفت باشـد؛ بـدین   2012اي در سال ارجاعی در مجلهعمرنیمه، اگر مثالعنوانبه. ال مورد ارزیابی بودـدر س) له مجلهدر انتهاي هر مقا

هـا چـاپ و منتشـر    ین مجله و یا سایر نشریهدر هم) 2012تا 2006(درصد کل استنادها در مجله در هفت سال قبل 50معناست که 
یابد که تـا حـدودي   در مجله کاهش مییارجاععمرنیمهاي جدیدتر در مجله ارجاع داده شود، هچه به مقالهبدیهی است که هر. شدند

هـا، منجـر بـه کـاهش     فاده از اسـتنادهاي جدیـد در مقالـه   توصیه بـه اسـت  . ها استدن اطالعات علمی نویسندگان مقالهروز بوه گویاي ب
.شودها میدر مجلهياستنادعمرنیمه

هاي علمینویسندگان مقالههاي ارزیابی شاخص-ب
هـاي  ین شاخص ارزیابی نویسندگان مقالـه تر، مهمHشاخص ؛گیردهاي مختلفی انجام میهاي علمی با شاخصارزیابی نویسندگان مقاله
، i10(i10-index)شـاخص  استنادي، -تناد به مقاله، تعداد خودــتعداد مقاله، تعداد اس. سنجی استهاي علمعلمی و یکی از شاخص

هـاي  از دیگـر شـاخص  Fast Breaking Paperو (Hot Paper)، مقالـه داغ  (Highly Cited Paper)ناد بـاال  ــــ مقاله بـا است 
.هاي علمی هستندارزیابی نویسندگان مقاله

H(H-index)شاخص -1

یکـدان دانشـگاه   فیز)Jorge Eduardo Hirsch(توسـط جـرج ادوآردو هیـرش    2005، در سـال  (Hirsch)یا هیـرش  Hشاخص 
در حال حاضر، این شاخص بهترین معیـار ارزیـابی   . )6شکل (گردیدارائهمحققین علمیداد برونابزاري براي ارزیابیعنوانبهکالیفرنیا 

بـه عبـارت   ؛ دهـد ین در پیشبرد علم را نیز نشان مـی گذاري محققتأثیرعلمی پژوهشگران است که عالوه بر سنجش تولید علمی، میزان 
تـرین مزایـاي   از مهـم . یـک پژوهشـگر اسـت   منتشرشـده ها و کتب وري علمی واقعی از مقالهدهنده کیفیت بهرهنشانHر، شاخص دیگ

هاي علمی و ترغیـب محققـین بـراي انجـام     فعالیت) تعداد استنادها(و کیفی ) هاتعداد مقاله(ارزیابی کمی توأمشاخص هیرش، ترکیب 
.هایی با کیفیت باال استپژوهش
محققـین  لهیوسـ نیبـد تعداد مقاله و اسـتناد طراحـی شـده اسـت تـا      ازجملهسنجی هاي علمارتقاي سایر شاخصمنظوربهHشاخص 

این شاخص بر اساس توزیع استنادهاي . نمایند، متمایز گرداندعداد زیادي مقاله چاپ و منتشر میگذار را از پژوهشگرانی که صرفاً تتأثیر
(Citations) اسناد(Documents) منتشرشدهچاپ و(Publications) بنابراین؛ شودکتاب و مقاله تعیین میازجملهیک محقق

.و استنادها استمنتشرشدهاسناد چاپ و نتیجه تعادل بین تعداد Hشاخص 
؛ده باشـد اسـتناد شـ  تعـداد Hحـداقل  هرکـدام هاي وي که به تعداد از مقالهHیک پژوهشگر عبارت است از Hطبق تعریف، شاخص 

هـاي  به عبارت دیگر به سـایر مقالـه  ؛ این محقق حداقل چهار مقاله چهار استنادي دارد،محققی چهار باشدHاگر شاخص مثالعنوانبه
بـراي گروهـی از محققـین ماننـد مرکـز تحقیقـات،       Hالزم به ذکر است که شـاخص  . این محقق کمتر از چهار مرتبه استناد شده است

هاي علمی مختلف، متفـاوت اسـت؛ ایـن    در حوزههاآنها و استناد به تعداد مقالهکهییازآنجاگاه قابل محاسبه است و دانشکده و یا دانش
هـاي چـاپ و   ، تعداد اسـتنادها بـه تعـداد مقالـه    مثالعنوانبه،داردکاربرد،براي مقایسه پژوهشگران با حیطه کاري یکسانشاخص فقط 
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هـاي علـوم   نویسـندگان مقالـه  Hهاي علمی کمتر است که سبب تقلیل شـاخص  سبت به سایر حوزهدر حوزه علوم انسانی نمنتشرشده
.انسانی شده است

مبدع )Jorge Eduardo Hirsch(جورج ادوآردو هیرش (Biography)نامه اي از زندگیتصویر و خالصه: 6شکل 
(H-index)شاخص هیرش 

رود، اما از دیدگاه برخی منتقدین داراي معایبی اسـت کـه عبارتنـد    شمار میژوهشگران بترین معیار ارزیابی پاگرچه شاخص هیرش مهم
:از
هاي محققی علیرغم تعدد بـاالي اسـتنادها،   به عبارت دیگر، اگر تعداد مقاله؛ استمنتشرشدههاي محدود به تعداد مقالهHشاخص -1

.پایینی خواهد داشتHکم باشد؛ شاخص 
در Hاي در مراحل انتهایی تعیـین شـاخص   اگرچه گزینه. گیردقرار میمدنظررش، استناد به خود محققین در محاسبه شاخص هی-2

یـک محقـق بـا اسـتناد مکـرر بـه       بنـابراین ؛ به خود را از محاسبه مستثنا کـرد توان استنادوجود دارد که میScopusپایگاه استنادي 
.هدرا ارتقا دHتواند مقدار شاخص هاي خود میمقاله

ا از  اي ممکن است به مقالهدر مقالهمثالعنوانبهکند،شاخص هیرش متن استنادها را بررسی نمی-3 هاي زیادي استناد شده باشد، امـ

.فقط یک عبارت و یا جمله در متن مقاله آورده شود و اساس تحقیق تنها بر چند مقاله خاص باشدهاآنبسیاري از 
هـا از دوران فعالیـت علمـی وي    اگر محققی بازنشسـته شـود و سـال   مثالعنوانبهیابد،کاهش نمیپس از گذشت زمان Hشاخص -4

.ماندگذشته باشد، مقدار شاخص ثابت باقی می
.شوددر تحقیق و نگارش مقاله منظور نمیهاآندر محاسبه شاخص هیرش، تعداد نویسندگان و سهم هر یک از -5

برخـی از  . دهـد هاي مختلف علمـی را مـالك محاسـبه قـرار نمـی     هاي حوزهتعداد منابع مقالههاي موجود درمحدودیتHشاخص -6

مقالـه نبایسـتی از تعـداد    و مراجع شوند که تعداد منابع خود متذکر می(Guide to/for Authors)ها در راهنماي نویسندگان مجله
ازجملـه هـاي ارزیـابی   کـاهش مقـدار شـاخص   درنهایـت ادها و منجر به کاهش استنو مراجع کاهش تعداد منابع . مشخصی بیشتر باشد

.شودشاخص هیرش می
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ایـن شـاخص زوال و   یابـد، با افزایش تعداد استنادها علیرغم عدم چاپ و انتشار مقاله جدید، شاخص هیرش افزایش میکهازآنجایی-7

.دهدافول در دوره کاري یک محقق را نشان نمی
هایی با تعداد استناد بیشـتر  تأثیر مقالهو برخالف آن کمتر تحتشودأثیر براي محققین محسوب میمعادل ضریب تHشاخص :1نکته 

.گیردقرار می
.دهنده تأثیر علمی بیشتر استباالتر نشانHشاخص :2نکته 

،محققـین هسـتند  ها و به ترتیب معیارهاي مناسبی براي اعتبارسنجی مجله(H-index)و شاخص هیرش (IF)ضریب تأثیر :3نکته 

.نیستندمقایسهقابلبنابراین
علمـی  هیئـت اعضاي Hشاخص 1386در ایران معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال :4نکته 

.نمایدهاي علوم پزشکی را محاسبه و منتشر میدانشگاه
هاي انگلیسـی و پایگـاه اسـتنادي    براي مقالهGoogle Scholarو WOS ،Scopusاستناديهاي توسط پایگاهHمحاسبه شاخص 
دارنـد و پایگـاه   حـق اشـتراك  نیاز بـه  Scopusو WOSدو پایگاه . پذیر استهاي فارسی امکانبراي مقاله(ISC)علوم جهان اسالم

Google Scholarزارهاي ــــــــــــــــــــــافرایگــان و بــا اســتفاده از نــرمصــورتبــهScholar H-Index Calculator و
Publish or Perishبراي محاسبه شـاخص  . زندوربه محاسبه این شاخص مبادرت میH  پایگـاه ،WOS  هـا و پایگـاه   تمـامی مقالـه

Scopusپایگـاه  کهازآنجایی. دهدقرار میمدنظررا 1996هاي معتبر از سال یک نویسنده در نشریهمنتشرشدههاي چاپ و فقط مقاله
Google Scholar در محاسبه شاخصH ،فارسی زبان و فاقـد  هاي یک نویسنده حتی در نشریهمنتشرشدههاي چاپ و تمامی مقاله

IF نسبت به دو پایگاه مذکور از دقت کمتري برخوردار استنماید،منظور میرا.
Google Scholarو WOS ،Scopusناديــــ ستاهـاي  اخص هیرش محاسبه شده توسط پایگاهترین علل تفاوت در مقدار شمهم

:براي یک نویسنده مشخص عبارتند از

هار دوره زمانی چاپ و انتشار مقالهاختالف د-1
قـرار  هـا  را مالك محاسبه شـاخص 1996هاي معتبر از سال یک نویسنده در نشریهمنتشرشدههاي چاپ و فقط مقالهScopusپایگاه 

بـه  کـه درحـالی شوند، ها نادیده گرفته میاند در محاسبه شاخصشدهمنتشراین سال چاپ و هایی که قبل از؛ در حقیقت مقالهدهدمی
.ها ممکن است بارها استناد شده باشداین مقاله

هاي اسمیها و مشابهتفاوت در تعداد مقالهت-2
بنـابراین،  ،شـود و نگهداري مـی اصی ثبتـاي در پوشه اختصهاي فردي و علمی هر نویسندهمشخصهScopusو WOSهاي در پایگاه

گونه نیست و وجـود  اینGoogle Scholarاین در حالی است که در پایگاه یار کم است،ـــها بسها در این پایگاهاحتمال تداخل داده
یـک  فـی گردد، از طرشاخص هیرش میازجملهها ش و یا کاهش کاذب در مقدار شاخصها و افزایمشابهت اسمی، منجر به تداخل داده

در منتشرشـده هـاي چـاپ و   فهرست شده باشد و همچنین مقالـه Google Scholarمقاله ممکن است دو و یا چند مرتبه در پایگاه 
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شود از ابتدا یک نام و نام خـانوادگی مشـخص از نظـر تعـداد، نـوع و      توصیه می. ها لحاظ شوندهاي نامعتبر نیز در محاسبه شاخصمجله
.اسناد علمی مانند مقاله استفاده گرددارائهراي ترتیب قرارگیري حروف ب

هاي استناديعدم ثبت مقاله و استناد در پایگاه-3
با توجه به امکان تغییر در ثبت مقالـه و  . هاي استنادي ثبت نشده باشدبه دالیل مختلفی ممکن است مقاله و یا استناد به مقاله در پایگاه

.گرددها و یا استنادها اصالح می، تعداد مقالهدیأیتها، پس از بررسی تقاضاي محقق و یا استناد به مقاله در این پایگاه
بنـدي نماییـد   استناد رتبـه ) فراوانی(تعداد برحسبها را براي این منظور، مقالهپذیر است؛به روش دستی نیز امکانHمحاسبه شاخص 

اد اسـتناد باشـد؛ رتبـه    که رتبه مقاله مساوي و یا بیشـتر از تعـد  کنید تا جاییدر ادامه، رتبه مقاله را با تعداد استناد مقایسه). 7شکل (
.استموردنظرنویسنده Hدهنده مقدار شاخص مقاله نشان

به روش دستیHمحاسبه شاخص نحوه : 7شکل 
فارسـی و  (منتشرشـده اپ و هـاي چـ  بندي علمی پژوهشگران ایرانی بایستی تمامی مقالهبراي تعیین مقدار واقعی شاخص هیرش و رتبه

Googleو WOS ،Scopusاسـتنادي هـاي  پایگـاه هـاي فــارسی زبـان در   مجلهکهازآنجایی. را مالك محـاسبه قرار داد) انگلیسی

Scholarشاخص ازجملههاي استنادي شوند، ناگزیر به محاسبه دستی شاخصنمایه نمیHهـاي اطالعـاتی فارسـی    از پایگاه. هستیم
و پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی بـه  www.ricest.ac.irرسانی علوم و فناوري به آدرس اي اطالعتوان به مرکز منطقهزبان می
.اشاره نمودwww.sid.irنشانی 

.استElsevierی سسه انتشاراتؤمتعلق به مScopusپایگاه :1نکته

جـایزه نوبـل   ازجملـه هـاي افتخـار   تواند پیشگویی نماید که چه کسانی در آینـده نشـان  میHهیرش معتقد است که شاخص :2نکته 

.دریافت خواهند کرد
سال فعالیـت علمـی و پژوهشـی بـه    20از نظر هیرش، دانشمندي است که پس از "نظیربی"و "برجسته"، "موفق"دانشمند :3نکته 

.داشته باشد60و 40، 20برابر با Hترتیب شاخص 
.جستجو بستگی داردبه جامعیت پایگاه استنادي مورد Hگیري دقیق شاخص اندازه:4نکته 

تـرین عوامـل   در حوزه علمی خاص، از مهممنتشرشدههاي چاپ و محققین و تعداد استنادها و مقاله) سن علمی(تعداد و سن :5نکته 

.گذردهایی است که از زمان چاپ و انتشار اولین مقاله وي میمنظور از سن علمی محقق، شمار سال. هیرش هستندثر بر شاخص ؤم

i10(i10-index)شاخص -2
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بـار  10است که حـداقل  ) کتاب و یا مقاله(دهنده تعداد اسنادي است و نشانGoogle Scholarاین شاخص مختص پایگاه استنادي 
) کتاب و یـا مقالـه  (سند 15بدین معناست که این محقق باشد،15محققی i10-index، اگر مثالعنوانبهاند؛رفتهمورد استناد قرار گ

.استناد شده استهاآناز هرکدامبار به 10دارد که حداقل منتشرشدهچاپ و 

(Highly Cited Paper)باال یا ارجاع مقاله با استناد -3

حـوزه  22هر در ارجاع یا استناد برحسبها شته جزو یک درصد اول فهرست مقالهسال گذ10اي است که در مقاله با استناد باال، مقاله
در مثـال عنـوان به،شودمنتشر میISIسسه ؤم(ESI)هاي اساسی علم پایگاه شاخصباشد که توسط ISIسسه ؤعلمی مشخص شده م

85جله معتبر چاپ و منتشر گردید که به این تعـداد مقالـه، در حـدود    م10000حدود نه میلیون مقاله در 2010تا 2001هاي سال

ارجاع بودند کـه تحـت عنـوان    سال مذکور داراي بیشترین10شود، در هزار می90که یک درصد نه میلیون مقاله . میلیون استناد شد
.شوندها با استناد باال شناخته میمقاله

(Hot Paper)مقاله داغ -4

ارجـاع  برحسـب ها درصد اول فهرست مقاله) 1/0(دهم جزو یکباشد و در این دوره زمانی شدهچاپکه در دو سال گذشتهاي مقالهبه 
هـاي داغ  هر دو مـاه مقالـه  ISIسسه ؤمESIپایگاه .باشد، مقاله داغ گویندISIسسه ؤحوزه علمی مشخص شده م22هر در یا استناد 

.یدنمامییروزرسانبهرا حوزه علمی22

Fast Breaking Paperمقاله-5

ارجاع یـا اسـتناد   برحسبها شته جزو یک درصد اول فهرست مقالهسال گذیکاي است که در مقاله، Fast Breaking Paperمقاله 
.داشتFast Breaking Paperیک مقاله 2009ال ـــــــــایران در س.باشدISIسسه ؤحوزه علمی مشخص شده م22هر در 

:نابعم
هـاي نامـه نمایـه دربهشـتی شـهید پزشـکی علومدانشگاهمقاالتبهو استنادانتشاروضعیتبررسی. بداغی اعظم، شکفته مریمشاه-1

81-88ص ص: 2، شماره 33؛ دوره 1388زشکی، پدرپژوهشفصلنامه. 2007تا 1998هاي سالدر(ISI)تامسون استنادي

هشـی پژو-علمـی هـاي مجلـه آنیشاخصوخوداستناديهمبستگیمیزانرسیبر. دمسعومحمدي، علیرضانوروزيا، هیوعبدخدا-2

، سـالمت پیـاورد . 2005-2009هـاي سـال فاصـله دراسـکوپوس اسـتنادي نامهنمایهدرشدهنمایهپزشکیحوزهایرانیزبانانگلیسی
27-38ص ص: 3، شماره 5؛ دوره 1390

وکتابـداري فصـلنامه وکتـاب فصـلنامه نشـریه دودراسـتنادي -خودمیزانتطبیقیمطالعه. همرضیتاجیگل، عبدالرسولجوکار-3

. اسـالم جهـان علـوم اسـتنادي پایگـاه فارسـی نشریاتاستناديهايگزارشپایگاهاساسبر1386تا 1382هايسالدررسانیاطالع
91-110ص ص:)49مسلسل (1ماره ــ، ش13؛ دوره 1389. رسانیاطالعو کتابداري
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و ارجـاع  Hثر بر افزایش شاخص ؤعوامل م. پور فرزانه، بامدادي فاطمهمسگرپور بیتا، کبیري پیام، واسعی محمد، نصیري ایثار، امین-4

-136ص ص: 3، شـماره  14؛ دوره 1390مجلـه پژوهشـی حکـیم،    . هاي علوم پزشکی کشورمحققان برجسته دانشگاهازنظربه مقاالت 
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