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تعریف
    

  .اػت ػلوی هتَى کیفی ٍ کوی ٍ آهبسی تحلیل ٍ تدضیِ في ػٌدی، ػلن   
 ثَیظُ ؿشقی اسٍپبی کـَسّبی دس ٍ آهذ پذیذ ؿَسٍی سٍػیِ دس سٍؽ ایي   

  اػتفبدُ ثیي الوللی ٍ هلی ػغَح دس ػلَم گیشی اًذاصُ ثشای هدبسػتبى
  کبسًَا ٍ دٍثشٍف کشدًذ اثذاع سا ػٌدی ػلن ٍاطُ کِ کؼبًی اٍلیي .ؿذ

.ثَدًذ
 



هدف
  -ػلوی فؼبلیتْبی پیـشفتْبی آخشیي اسصؿیبثی ػٌدی ػلن اص ّذف    

  سؿذ دس هَثش ػَاهل ٍ ػلوی گشایؾ ّش دس ایشاى پضؿکی ػلَم تحقیقبتی
  هؼئَالى ثشای کبسآهذ ٍ هفیذ ػٌلشی تَاًذ هی ػٌدی ػلن .ثبؿذ هی آى
  کبسآیی ثبالتشیي ثب اًؼبًی ٍ هبلی هٌبثغ هذیشیت تب ثبؿذ سیضاى ثشًبهِ ٍ

  ػلوی، تَلیذات ٍ تحقیقبت ػٌدؾ ثش ػالٍُ ػٌدی ػلن .پزیشد اًدبم
  ثبصدُ ٍ خبیگبُ ثَدخِ، هبًٌذ هذیشیتی هؼیبسّبی تؼییي ٍ اسصیبثی ثِ اقذام

.ًوبیذ هی ػلوی هشاکض ٍ داًـگبّْب



  جایگاه

  ُپظٍّـی ٍ ػلوی ّبی هـی خظ ٍ ّب ػیبػت تذٍیي دس ػٌدی ػلن خبیگب
  ُاػتٌبدی تحلیل ٍ ػلوی استجبعبت هغبلؼِ دس ػٌدی ػلن خبیگب
  ُػلوی اًتـبسات ٍ هٌبثغ کیفی ٍ کوی اسصیبثی دس ػٌدی ػلن خبیگب

  ُػلوی گزاسی تبثیش ٍ ػولکشد /ثبصدّی داد، ثشٍى ثشسػی دس ػٌدی ػلن خبیگب 

 

 



سنجیاساس کار علن 
 
 ؿذُ هٌتـش ػلوی گضاسؿْبی  
 اًتـبس اص پغ ػلوی تحقیق یک ًتبیح ثِ اسخبػبت 
 اػت ؿذُ گشفتِ ثْشُ آًْب اص ػلوی تحقیقبت دس کِ هٌبثؼی
 ًَِیؼٌذگبى ٍ هحققبى هَػؼبتی ٍاثؼتگی ٍ کبسی ػبثق



 



 هتخللبى ػٌَاى ثِ حَصُ ایي هتخللبى
 پـتیجبى ّبی حَصُ دس ػلوی اػتجبس تؼییي

  تحقیقبتی ٍ ػلوی سیضی ثشًبهِ ٍ ػیبػتگضاسی
  اعالػبت خلَف ایي دس ٍ ثَدُ کبس ثِ هـغَل

  سیضاى ثشًبهِ ٍ ػیبػتگضاساى اختیبس دس سا الصم
 ثِ آًْب .دٌّذ هی قشاس پظٍّـی ٍ ػلوی

  دادی دسٍى ّبی ؿبخق ثیي استجبط ثشقشاسی
 ثب اًؼبًی ٍ هبلی هٌبثغ هبًٌذ فٌبٍسی ٍ ػلن

 اػتٌبدی تحلیلی ثشًٍذادی، ّبی ؿبخق
  خذهبت اسائِ ػلن، ًقـِ تشػین ػلوی، هذاسک
  ایي ٍ پظٍّـی سیضاى ثشًبهِ ثِ ای هـبٍسُ

.پشداصًذ هی خذهبت قجیل



ػَاهل ؿٌبخت خْت داًـگبُ ػلوی تَلیذات ػٌدی ػلن ثشسػی  
ّب داًـگبُ دیگش ثب هقبیؼِ ٍ آى ثش هَثش

داًـگبُ دس ؿبغل هحققبى ٍ اػبتیذ ثشای تبثیش دسكذ تؼشیف ٍ 
هبّبًِ ٍ فللی كَست ثِ ثشتش افشاد اػالم

تؼذاد افضایؾ کِ هقبالتی ؿٌبػبیی ٍ داًـگبُ ؿبخق ثشسػی 
ؿذ خَاّذ داًـگبُ ؿبخق افضایؾ ثِ هٌدش آًْب ثِ اسخبػبت

 

 



هقبالت دّی آدسع دس تٌَع خلَف دس سػبًی اعالع ٍ ثشسػی ٍ 
داًـگبُ ػلوی تَلیذات دس اػتبًذاسد آدسع ثش ًظبست

هؼشفی ٍ هغبلؼِ ٍ داًـگبُ اسخبع پش هقبالت هؼشفی ٍ ؿٌبػبیی  
هقبالت ثِ صیبد اسخبع ثش هَثش ػَاهل

ِهحققبى ثِ هدالت اسصیبثی ّبی ؿبخق خلَف دس هـبٍسُ اسائ  
داسًذ هقبلِ چبح قلذ کِ اػبتیذی ٍ

ؿبخق ثشاػبع داًـگبُ ّبی پیـشفت دسخلَف سػبًی اعالع 
ػٌدی ػلن



 اػتبًذاسد دس تَلیذات ػلوی ثشسػی ٍ اعالع سػبًی دس خلَف

ثشسػی هدالت ػلوی داًـگبُ ثش اػبع هؼیبسّبی ػلن اعالع سػبًی

اسصیبثی ٍ آػیت ؿٌبػی آییي ًبهِ ّبی استقبی ػلوی

هغبلؼِ ؿٌبخت سقجبی داًـگبُ دس تَلیذ ػلن

ُهغبلؼِ ٍ ساّکبس تقَیت ستجِ داًـگب
 



تشػین ًقـِ داًؾ داًـگبُ  هلَس ػبصی ٍ

ّن ًَیؼٌذگی پظٍّـگشاى داًـگبُ  هغبلؼِ ٍ ؿٌبخت ّوکبسی ٍ

ًقؾ ؿجکِ اختوبػی ّن ًَیؼٌذگی دس تَلیذ کیفی ٍ کوی ػلن

ِاعالػبتی ّبی پبیگبُ ػٌدی ًیبص ٍ هغبلؼ

ِداًـدَیبى ٍ ػلوی ّیأت اػضبی اعالػبتی ًیبصّبی هغبلؼ

کتبثؼٌدی ّبی سٍؽ ثب داًـگبُ ّبی کتبثخبًِ هدوَػِ اسصیبثی



شاخص های ارزیابی نویسندگاى

 تؼذاد هقبالت

H- index  

Citation  

 ّوکبسی ػلوی



شاخص های ارزیابی هؤسسات

 تؼذاد هقبالت

H- index 

Citation 

 ّوکبسی ػلوی
 



H-index

h-index ثش ػالٍُ کِ اػت ػلن ػٌدی خذیذ ؿبخق ّبی اص یکی 

 هـخق ًیض سا افشاد ػلوی تأثیش هیضاى افشاد، ػلوی تَلیذات اًذاصُ گیشی

  .هی کٌذ



هحبػجِ ؿبخق اذ ثش هٌجبی تَصیغ اػتٌبدات دادُ ؿذُ ثِ آثبس هٌتـشُ یک فشد    

.  یب گشٍّی اص افشاد كَست هی گیشد

داسد کِ ثِ ّش کذام اص آًْب ...( کتبة، هقبلِ ٍ)اثش ػلوی  5ثِ عَس هثبل فشدی کِ    

.هی ثبؿذ 5ثبس اػتٌبد ؿذُ، اذ ایٌذکغ اٍ  5

   Scopus

Web of Science

Google scholar



H-indexشاخص های هکول 

 شاخصm-index 

هَسد اػتفبدُ  mؿبخق  hثِ دلیل ًبدیذُ گشفتي عَل ػوش پظٍّـی یک هحقق دس  
.قشاس هی گیشد

.یک هحقق ثِ عَل ػوش پظٍّـی آى هحقق تقؼین هی ؿَد hؿبخق 

 شاخصg-index 

.هَسد اػتفبدُ قشاس هی گیشد gؿبخق  hثِ دلیل ًبدیذُ گشفتي هقبالت پشاػتٌبد دس  
دس ایي ؿبخق ثش خالف ؿبخق ّشؽ ثِ هقبالتی کِ ثیـتش هَسد اػتٌبد قشاس هی گیشد 

.ٍصى ثیـتشی دادُ هی ؿَد



(Citation)استناد 
دالیل عدم استناد به دیگراى

عدم آشنایی با کار دیگراى
عدم دسترسی به اثر
 کلی بودى یا شناخته شده

بودى اثر
بدیهی بودى هطالب اثر
عدم هوفکری

دالیل استناد به دیگراى

ارزش و احترام به صاحبنظراى
تایید کار دیگراى
انتقاد از کار دیگراى
تایید کار خود
هقایسه اثر خود با کار دیگراى
 استفاده از روشهای یکساى
اداهه کار دیگراى
شرح کار دیگراى
 



شاخص های ارزیابی هجالت

Impact Factor   (ISI) 

SNIP (Scopus)

SJR (Scopus) 

  Cite Score (Scopus) 

  Q ( Scimagojr) 

  ثشتش % 10هدالت(Scopus)



Impact Factor

 سؿتِ دس ػلوی ًـشیبت ثٌذی ستجِ ٍ هقبیؼِ، اسصیبثی، ثشای کوی ؿبخق یک

  ایي .اػت الولل ثیي ػغح دس ّب هدلِ هقبیؼِ ثشای یب هلی ػغح دس هختلف ّبی

  صهبًی دٍسُ یک عَل دس کِ ػت اػتٌبدّبیی فشاٍاًی دٌّذُ ًـبى ؿبخق

.ؿَد هی دادُ ًـشیِ یک دس ؿذُ چبح هقبلِ یک ثِ هـخق

 ضشیت ایي .ؿَد هی چبح هدلِ اسخبع ّبی گضاسؽ یب JCRدس اسصیبثی ایي ًتبیح

.گشدد هی هحبػجِ ػبلِ 2 دٍسُ یک هجٌبی ثش هدالت ثشای



 

 

.ػبلِ دٍ صهبًی ثبصُ یک دس هقبلِ ثش اػتٌبد هیبًگیي یؼٌی

Impact Factor  اعالػبتی ثبًک دس ؿذُ ًوبیِ ًـشیبت هَسد دس فقظ Web

OF Science ِهدالت فقظ تشتیت ثذیي .ؿَد هی هٌتـش ٍ هحبػج ISI  داسای 

Impact Factor ثبؿٌذ هی ٍاقؼی.



SNIP
 دسیبفتی اػتٌبدات کل اػبع ثش اػتٌبد ثِ دادى ٍصى ثب سا اػتٌبد تأثیش هیضاى    

 حَصُ یک دس تَاًذ هی اػتٌبد یک تأثیش ثٌبثشایي .ػٌدذ هی هَضَػی حَصُ یک

 ایي .ثبؿذ داؿتِ ثیـتشی اسصؽ دیگش هَضَػی حَصُ یک ثِ ًؼجت هَضَػی

  .اػت هـبّذُ قبثل اػکَپَع پبیگبُ دس ؿبخق



ایي ؿبخق اػتٌبدّبی دٍستش سا ثشسػی هی کٌذ یؼٌی خَد اػتٌبدی ٍ اػتٌبد ّبی 

.ّوکبساى سا دس ًظش ًوی گیشد



SJR
 ؿبخق ثِ ثیـتش ٍ گیشد هی ًظش دس ثیـتش سا اًذاصُ اػبع ثش ػبصی ًشهبل    

 ایي .ؿَد هی هحبػجِ ػبلِ 3 صهبًی ثبصُ یک دس .اػت ؿجیِ هقبلِ تبثیش

.اػت هـبّذُ قبثل اػکَپَع پبیگبُ دس ؿبخق

:اػت هْن ػبهل 3 تبثیش تحت ؿبخق ایي دس ػبصی ًشهبل کلی عَس ثِ    

 (اػکَپَع دس ؿذُ ًوبیِ هدالت هیضاى) کٌٌذُ هحبػجِ پبیگبُ پَؿؾ

 هقبلِ ّش دسیبفتی اػتٌبدات تؼذاد ٍ هدالت ایي دس هٌتـشُ هقبالت تؼذاد

 هدالت کیفیت ٍ پشػتیظ

 



Cite Score

 خالف ثش .اػت هدالت اػتٌبدی تبثیش اًذاصُ گیشی ثشای ػبدُ ؿبخق یک

 دس سا (فٌی ٍ پظٍّـی ٍ هشٍسی) هقبالت اص خبكی اًَاع کِ تبثیش ضشیت

 ّوِ ؿبخق ایي هی گیشد، ًظش دس کؼش هخشج دس هقبالت تؼذاد هحبػجِ

.هی  گیشد ًظش دس خَد هحبػجِ دس سا هقبالت اًَاع

 Inهقبالت ًوی گشدد، هحبػجِ ٍاسد ػبیت اػکَس دس کِ خبف هَسد یک

press هقبالت ّوِ اػکَپَع کِ آًدبیی اص .اػت In press اص سا 

 هدلِ اص ؿوبسُ ای دس ٌَّص کِ هقبالتی لزا دسثشًوی گیشد، هختلف ًبؿشاى

 .ًوی ؿَد ٍاسد ػبیت اػکَس هحبػجِ دس ًـذُ اًذ، ٍاسد



 ػبل ػِ هقبالت تؼذاد ثش اخیش ػبل ػِ هقبالت ثِ اػتٌبدات تقؼین اص ػبیت اػکَس

ِ دػت اخیش  هتذص ًیچش ی ًـشیِ 2015 اػکَس ػبیت هثبل ثشای .هی آیذ ث

Nature Methods  هقبالت کِ اػتٌبدّبیی تؼذاد تقؼین اص کِ اػت 15.62

 تؼذاد) کشدُ دسیبفت 2015 ػبل دس ًـشیِ ایي 2014 ٍ 2013 ،2012 ػبلْبی

  ؿذُ ثیبى ػبل ػِ دس ًـشیِ ایي هقبالت تؼذاد ثش (کؼش كَست - اػتٌبد 17119

 .هی آیذ دػت ثِ (کؼش هخشج - هقبلِ 1096 تؼذاد)



Q (چبسک)

  پبیگبُ دس Scopus هدالت ثٌذی ستجِ ثشای چبسک یبQuartileهقیبع

Scimago تخللی حیغِ دس طٍسًبل خبیگبُ دٌّذُ ًـبى چبسک .سٍد هی ثکبس 

 ثٌذی تقؼین دس ٍاقغ دس .ثبؿذ هی طٍسًبل آى ػلوی ًفَر یب SJR ثِ تَخِ ثب اؽ

 ؿَد، هی اًدبم خذاگبًِ ثلَست تخللی حیغِ ّش ثشای کِ چبسک، حؼت ثش

 هی تقؼین گشٍُ چْبس ثِ خَد اػتجبس ًتیدِ دس ٍ کیفی ؿبخق حؼت ثش ّب طٍسًبل

 ایي کِ هؼٌی ثذیي .اػت چْبسم یک یب سثغ هؼٌی ثِ Quartile کلوِ ٍ ؿًَذ

 ّبی طٍسًبل ثْتشیي لزا .ؿًَذ هی تقؼینQ4 الیQ1 گشٍُ چْبس ثِ ّب طٍسًبل

 طٍسًبل ًخؼت چْبسم یک ثِ هتؼلق کِ ّؼتٌذ ّبیی طٍسًبل تخللی، حیغِ یک

.ّؼتٌذ Q1 ّب



نظام های رتبه بندی دانشگاه ها

 هؼیبس ّش کِ ؿَد هی اًدبم هختلفی هؼیبسّبی اػبع ثش ّب داًـگبُ ثٌذی ستجِ   

 پظٍّـی، هؼیبسّبی ثِ تَاى هی آًْب خولِ اص .داساػت سا خبكی ّبی ؿبخق

  ّبیی داًـگبُ .کشد اؿبسُ ... ٍ اهکبًبت ٍ تؼْیالت الوللی، ثیي ٍخِ آهَصؿی،

  سؿذ ثشای الصم ّبی ؿبخق ٍ هـخلبت گیشًذ هی قشاس ثٌذی ستجِ ایي دس کِ

  ثٌذی ستجِ ایي اص دًیب ّبی داًـگبُ اص ثشخی دس لزا .داسًذ سا کـَس پیـشفت ٍ

.ؿَد هی اػتفبدُ کیفی ّبی اسصیبثی ثشای ّب



:ثشخی اص ًظبم ّبی هْن ثِ ؿشح صیش اػت
    

نظام رتبه بندی 
وبوهتریک

QSرتبه بندی  نظامURAPرتبه بندی  نظام

نظام رتبه بندی سایوگونظام رتبه بندی شانگهایرتبه بندی لیدى نظام

رتبه بندی کشورهای نظام رتبه بندی تایوس
(ISC)جهاى اسالم 

4ICU رتبه بندی  نظام

نظام رتبه بندی
  Multirank-U

https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=503:1354652121&catid=257:scientometric
https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=497:2015-10-12-10-55-2612&catid=257:scientometric
https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=496:2015-10-12-10-55-261&catid=257:scientometric
https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=496:2015-10-12-10-55-261&catid=257:scientometric
https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=496:2015-10-12-10-55-261&catid=257:scientometric
https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=637&lang=fa
https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=637&lang=fa
https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=637&lang=fa
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