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هحسَة کطَسّب فلوی خبیگبُ ٍ ستجِ سٌدص ضبخع هقتجشتشیي ٍ هققَلتشیي فلن تَلیذ 

 ٍ فلوی هقبالت تقذاد یكی کِ است کلی کیفی ٍ کوی دٍضبخع داساي ٍ هی ضَد

  .است فلوی هقبالت اثشثخطی هیضاى دیگشي ٍ ثیي الوللی دستبٍسدّبي ثب پژٍّطی

سبختبس ٍ ًؾبم کطف ٍ ثشسسی ثب کِ است ضذُ تقشیف فلن گیشي اًذاصُ داًص سٌدی فلن 

 حتی ٍ کشدُ هقیي سا فكشي قلوشٍ یک دستبٍسدّبي کوی، سٍش ثِ فلوی حَصُ یک

  .هی کٌذ پیص ثیٌی سا ثقذي پیطشفت ّبي ثشاي احتوبلی خغَط

ّبي اص استفبدُ ثب داسد سقی سٌدی فلن ُ  هتَى اص استفبدُ ٍ تَصیـ تَلیذ، ثِ هشثَط کوی داد

  .کٌذ هطخع سا آى ٍیژگی ّبي ٍ تَغیف سا فلوی پژٍّص ٍ فلن فلوی،

تعریف علن سٌجی





اسصیبثی خبیگبُ تحقیقبت دس سبصهبى؛

اسصیبثی کیفیت تحقیقبت دس سبصهبى؛

ٍسي فلوی سبصهبى؛ ُ اسصیبثی ثْش

پژٍّطی خَد؛ -هیضاى هَفقیت سبصهبى دس دستیبثی ثِ اّذاف آهَصضی

ّبي هَضَفی هختلف؛ ُ ضٌبسبیی ٍضقیت پیطشفت فلوی سبصهبى دس حَص

ّبي هَضَفی هختلف ُ .ضٌبسبیی هَثشتشیي پژٍّطگش دس حَص

اّداف علن سٌجی




 هَلفبى، اًتطبسات فلوی،  ضبهل زْبس هتغیش اسبسی ثش ثشسسی اساس کار علن سٌجی

ثِ ًتبیح یک   استٌبدکِ دس تحقیقبت فلوی اص آى ّب ثْشُ گشفتِ ضذُ است ٍ  هشاخـ یب هٌبثقی
.  تحقیق فلوی پس اص اًتطبس هی ثبضذ

 فلن سٌدی ثش آى است کِ ثب استفبدُ اص ثشسسی خذاگبًِ ایي هتغیشّب ثب تشکیجی هٌبست
.اص ضبخع ّبي هجتٌی ثش ایي هتغیشّب خػبیع فلن ٍ پژٍّص فلوی سا ًوبیبى سبصد

ثِ فٌَاى یكی اص ضبخع ّبي فقبلیت فلوی دس کطَسّبي هختلف  :تعداد هَلفاى
.هی ثبضذ کِ هی تَاًذ هجٌبیی ثشاي هقبیسِ آى ّب هحسَة ضَد

تقذاد اًتطبسات ثِ فٌَاى فٌػشي اسبسی دس فلن سٌدی  :تعداد اًتشارات علوی
ُ ّبي هختلف فلوی ٍ کطَسّب قشاس گیشد .  است کِ هی تَاًذ هجٌبي هقبیسِ ثیي گشٍ

هتغیرّای علن سٌجی




ّب هٌبثـ، ًطبى دٌّذُ فلوی اًتطبسات استٌبد هَسد هشاخـ :هٌابع یا هراجع ُ  قذهت ثَیژُ ٍ خَاستگب

ِ ّبي   .ّستٌذ هقبالت ایي دس ضذُ گٌدبًذُ اًذیط

است آى فلوی تأثیش ٍ ًفَر ًطبى دٌّذُ هقبلِ، یک تَسظ ضذُ دسیبفت استٌبدّبي :استٌادّا.  
صیبد احتوبل ثِ ثبضذ، داضتِ استٌبد ۱۰ تب ۵ سبالًِ اًتطبس اص پس سبل زٌذیي عی فلوی هقبلِ یک اگش 

ِ اي ضذ خَاّذ حل سضتِ آى ثب هشتجظ فلن حَصُ هقشفتی ثذًِ دس هقبلِ آى هحتَاي ِ گًَ  هقبلِ ایي کِ ث
.داضت خَاّذ سضتِ آى فلوی هقشفت هیضاى افضایص دس سْوی

اص یكی استٌبدي، تحلیل ّبي دس آى ثبالي کبسآهذي ٍ کیفیت ثِ آى ًسجی تَخِ دلیل ثِ استٌبد ضبخع 
  .است سٌدی فلن ضبخع ّبي هقتجشتشیي ٍ سایح تشیي

ّبي ٍ هقبالت دس تأثیش هجٌبي ثش فلوی هقبلِ یک اسصش ِ   .هی ضَد تقییي ثقذي ًَضت

چْار هتغیر علن سٌجی





ُاي :تَلد دٍر ُ ِ اي کِ است دٍس   ثِ آى پژٍّطی آثبس ٍلی هی آیذ پذیذ ًَ صهیٌ

 .ًوی ضَد ؽبّش ثقذي هقبالت هآخز سیبِّ دس ٌَّص ثَدى ًبضٌبختِ ٍ ًَ دلیل

ُاي :بارٍری دٍر ُ ِ اي یب هقبلِ یک کِ است دٍس  ثْتشیي هقبالت، اص هدوَف

.هی ضًَذ داسا ثقذي گًَبگَى هذاسک سیبِّ دس حضَس لحبػ اص سا ثسبهذ

هشدُ استٌبد لحبػ اص تقشیجبً کِ آًدب تب هی گزاسد افَل ثِ سٍ هقبلِ صایٌذگی :هرگ 

.هی سًٍذ ضوبس ثِ

عور اًتشارات را هی تَاى بِ سِ دٍرُ 
:تقسین کرد




هحبسجِ اص ضذُ استٌتبج ٍ ثشگشفتِ ضبخع ّب سٌدی، فلن هغبلقبت اکثش دس ٍ  

 .ّستٌذ استٌبد ٍ اسخبؿ اًتطبس، هؤلف، هتغیش زْبس ضوبسش
دس آى ثبالي کبسآهذي ٍ کیفیت ثِ آى ًسجی تَخِ دلیل ثِ استٌبد ضبخع  

  .است فلن سٌدی ضبخع ّبي هقتجشتشیي ٍ سایح تشیي اص یكی استٌبدي، تحلیل ّبي
استٌبدي تحلیل ٍ استٌبد ضبخع هجٌبي ثش کِ فلن سٌدی ضبخع ّبي هْن تشیي اص 

ِ اًذ، ضكل   یب فلوی هتَى فوش ًین فَسیت، ضبخع تأثیش، ضشیت :اص فجبست اًذ گشفت
  ٍ کطَسّب دس کِ فلن سٌدص سٍش ّبي ٍ هتیَ اسصش ّشش، ضبخع هتَى، کٌْگی

.هی ضَد استفبدُ هختلف هؤسسبت

شاخص ّای علن سٌجی




هدلِ تأثیش ضشیت ((Journal Impact Factor: JIF

سضتِ تأثیش ضشیت(Discipline Impact Factor: DIF)

فَسیت ضبخع(Immediacy Index)

فوش ًیوِ ضبخع(Cited half life)

هتیَ اسصش (Mathew Value)

ٍاي ضبخع (Y-index)
در هجالت ارزیابی شاخص ّای JCR

در هجالت ارزیابی شاخص ّای Scopus

شاخص ّای ارزیابی هجالت




هجلِ تأثیر ضریب (Journal Impact Factor): یک هقبالت ِث استٌبد هیبًگیي  

(سبلِ ۵ یب ۲) هطخع صهبًی ثبصُ یک دس دلِه
ایي .هی سٍد کبس ثِ فلوی ًطشیبت کیفیت ثشسسی خْت کِ است ضبخػی هْن تشیي تبثیش ضشیت 

ِ اي تبثیش ضشیت زِ ّش کِ داسد ٍخَد دیذ  ثشخَسداس ثبالتشي کیفیت اص هدلِ آى ثبضذ، ثیطتش هدل
.است

استٌبد قبثل هذاسک تٌْب تبثیش، ضشیت هحبسجِ دس (Citable Documents) هقبالت، ضبهل 
ِ ّب، هبًٌذ هذاسکی ٍ هی گیشًذ قشاس ًؾش هَسد کسش هخشج دس ثشسسی ّب ٍ ًقذ ٍ یبدداضت ّب  ًبه

.ًوی ضًَذ گشفتِ ًؾش دس سشدثیش ثِ ًبهِ یب سشدثیش سخي خجشّب،

شاخص ّای ارزیابی هجالت





) رشتِ تأثیر ضریب Discipline Impact Factor  )
  کلیذي ٍ اغلی هدالت اّویت هغبلقِ سضتِ، تبثیش ضشیت تقییي اص ّذف

 هٌتطش سضتِ آى حَصُ دس کِ است هقبالتی کوک ثِ فلوی سضتِ یک دس
 .هی ضَد
 ُ گیشي ٍاقـ دس  اص هدلِ یک دس هقبلِ یک کِ است دفقبتی تقذاد اًذاص

 .هی گیشد قشاس استٌبد هَسد ًؾش هَسد ّستِ هقبالت
  .است تبثیش ضشیت هحبسجِ هثل ًیض هحبسجِ سٍش

شاخص ّای ارزیابی هجالت




فَریت شاخص یا آًی شاخص (Immediacy Index): ِث استٌبد هیبًگیي  

اًتطبس سبل دس دلِه یک هقبالت
دسیبفتی استٌبدّبي هیبًگیي ًطبى دٌّذُ ٍ ضذُ تقییي سبل ّش پبیبى دس ضبخع ایي 

  .است سبل آى هقبالت
ثش سبل ّوبى دس هدلِ ثِ ضذُ دادُ استٌبدّبي هیضاى تقسین عشیق اص فَسیت ضبخع  

.هی ضَد هحبسجِ سبل ّوبى دس هدلِ دس هَخَد استٌبد قبثل هقبالت هیضاى
فلوی اعالفبت اًتقبل دس اًذاصُ زِ تب ًؾش هَسد هدلِ کِ هی دّذ ًطبى فَسیت ضبخع 

.است داضتِ سشفت

شاخص ّای ارزیابی هجالت




 ًیوِ عور استٌادی(Cited half life :)  هذت صهبى الصم ثشاي دسیبفت

ًیوی اص کل استٌبدّبي یک هدلِ
ًیوِ فوش استٌبدي یک هدلِ دس سبلx   ثشاثش است ثب تقذاد سبل ّبیی کِ ثبیذ اصx  

دسغذ استٌبدّبي دسیبفتی کل هدلِ دس آى سبل ثِ دست   ۵۰ثِ فقت ثشگشدین تب 
.آیذ

ِدس هدلِ هقبالت اسصش کِ هی دّذ ًطبى ثبضذ، ثیطتش هدلِ استٌبدي فوش ًیوِ ّشز  
 .هی ضًَذ ٍاقـ استٌبد هَسد ٌَّص ٍ ضذُ حفؼ ثیطتش صهبى عَل
ِهٌْذسی ٍ فٌی ٍ پضضكی فلَم پبیِ، فلَم ًطشیبت استٌبدي فوش ًیوِ کلی عَس ث  

.است اختوبفی ٍ اًسبًی فلَم ًطشیبت استٌبدي فوش ًیوِ اص پبییي تش
ِّبي هقبالت استٌبدي فوش ًیو ُ .کشد هقبیسِ ّن ثب ًوی تَاى سا هختلف حَص

شاخص ّای ارزیابی هجالت




ِ اي اًتطبس اگش :استٌاد عور ًیوِ هحاسبِ  هحبسجِ ثشاي است، ضذُ آغبص ۲۰۰۵ سبل اص هدل

ُ ّبي ثِ استٌبد تقذاد آى، ثِ استٌبد فوش ًیوِ   تشتیت ثِ ٍ کشدُ تقییي سا هدلِ اص سبل ّش ضوبس
  سا آى ثِ استٌبدّب کل اص % ۵۰ کِ سبلی تب اسصیبثی سبل اص آًگبُ .هی کٌین هشتت هدلِ اًتطبس سبل

 فوش ًیوِ ثب است ثشاثش ثشگطتِ فقت ثِ سبل ّبي تقذاد .هی گشدین ثش فقت ثِ هی ضَد ضبهل
.هدلِ آى ثِ استٌبد

شاخص ّای ارزیابی هجالت




هتیَ ارزش (Mathew Value): دس کِ است تأثیش ضشیت ضذُ اغالش ضكل ضبخع ایي 

 .ضذ هقشفی هَییح تَسظ ۲۰۰۶ سبل
تقذاد کِ غَست ایي ثِ هی ضَد هحبسجِ خبظ هَضَفی دس ٍ سبلِ پٌح دٍسُ یک دس هتیَ اسصش 

ِ ّبي ثِ استٌبدّب ِ ّبي تقذاد ثِ سا سبلِ پٌح دٍسُ یک دس هدلِ یک هقبل  دس ٍ هدلِ ّوبى هقبل
 پژٍّص هَسد حَصُ دسکل ًسجت ّب ّویي ثب سا آهذُ دست ثِ فذد ٍ هی کٌذ تقسین دٍسُ ّوبى
.هی کٌذ گیشي اًذاصُ

A: سبلِ ۵ دٍسُ یک دس خبظ حَصُ یک دس هدلِ یک هقبالت ثِ استٌبدات تقذاد
B: سبلِ ۵ صهبًی دٍسُ ّوبى دس هدلِ ّوبى دس هٌتطشُ هقبالت کل تقذاد
C: سبلِ ۵ دٍسُ دس خبظ حَصُ آى دس ضذُ دسیبفت استٌبدات کل تقذاد
D: سبلِ ۵ دٍسُ دس خبظ حَصُ آى هقبالت کل تقذاد

شاخص ّای ارزیابی هجالت





 شاخص ٍای(Y-index)

،کشدًذ پیطٌْبد سا ضبخػی ۲۰۰۶ سبل دس سوپل ٍ سٍدسیگض ثَلي.  

ًقبط ،ّوضهبى غَست ثِ کویت ٍ کیفیت گشفتي ًؾش دس ثب داسد سقی ٍاي ضبخع 

  ضبخع فٌَاى ثِ IF اص هٌؾَس ایي ثِ .کٌذ ثشعشف سا دیگش ضبخع ّبي ضقف

Page) پیر ستجِ اص ٍ کوی Rank)ِکیفی ضبخع یب اسصش ضشیت فٌَاى ث 

.هی کٌذ استفبدُ

Y-index= IF × PR

شاخص ّای ارزیابی هجالت













Impact Factor

5 Year Impact Factor

Immediacy Index

Cited Half-Life

Eigenfactor Score

Article Influence Score

JCRشاخص ّای ارزیابی هجالت در 





Eigenfactor Score
 The Eigenfactor Score calculation is based on the number

of times articles from the journal published in the past
five years have been cited in the JCR year, but it also
considers which journals have contributed these citations
so that highly cited journals will influence the network
more than lesser cited journals.

 References from one article in a journal to another article
from the same journal are removed, so
that Eigenfactor Scores are not influenced by journal self-
citation.

شاخص ّای ارزیابی هجالت در 
JCR




فاکتَر ایجي (Eigenfactor)
ثٌذي سٌدِ ّوبًٌذ ِ ُ اي اص فبکتَس ایدي تَلیذکٌٌذگبى سبیوبگَ، ًطشیبت ستج   ضیَ

ِ ثٌذي الگَسیتن ثب هطبثِ  .کشدًذ استفبدُ گَگل ستج
ثٌذي ثشاي فبکتَس ایدي ِ  سبیش اص ًطشیِ یک کِ استٌبدّبیی کیفیت ًطشیبت، ستج

ِ اي ٍ هی دّذ قشاس تَخِ هَسد سا هی کٌٌذ دسیبفت ًطشیبت  ًطشیبت تَسظ کِ ًطشی
ِ ّبي ثب ُ اًذ، استٌبد (پشاستٌبد) ثشتش ٍ ثبال ستج .ّستٌذ ثبالتشي ستجِ داساي ضذ
ثٌذي، ثشاي فبکتَس ایدي ِ ِ اي سٍاثظ زَى دیگشي فَاهل ستج ِ ّبي هیبى سضت   ًطشی

  .هی کٌذ لحبػ سا کٌٌذُ استٌبد ٍ ضذُ استٌبد
داسد سبلِ پٌح پَضص.  
ُسا ًطشیِ خبظ هقبالت ًِ ٍ هی سٌدذ سا ًطشیِ کلی تبثیش فبکتَس ایدي ًوش  

.است قَي کبهال اثضاس دالیل ّویي ثِ ( .هی کٌٌذ JIF  ٍ SJR کِ کبسي)

شاخص ّای ارزیابی هجالت در 
JCR




Article Influence Score
 The Article Influence Score determines the average

influence of a journal's articles over the first five
years after publication.

 The mean Article Influence Score for each article is 1.00. A
score greater than 1.00 indicates that each article in the
journal has above-average influence. A score less than
1.00 indicates that each article in the journal has below-
average influence.

 X = 5-year Journal Article Count divided by the 5-year
Article Count from All Journals

شاخص ّای ارزیابی هجالت در 
JCR





CiteScore

SNIP (Source Normalized Impact 
Per Paper)

IPP (Impact Per Paper )  

SJR (SCImago Journal Rank)

شاخص ّای ارزیابی هجالت در 
Scopus





ضبخع ّشش (H-index)

ضبخع خی (G-index)

پبساهتش ام

شاخص ّای ارزیابی پژٍّشگراى




ّرش شاخص (H-index): فیضیک استبد ّشش خَسج تَسظ ۲۰۰۵ سبل دس  

  .ضذ هقشفی کبلیفشًیب داًطگبُ

ثب ثشاثش پژٍّطگش یک ّشش ضبخعh ،اگش است h ِحذاقل کذام ّش ٍي هقبل  

h ّبي سبیش ٍ استٌبد ِ   .ثبضٌذ کشدُ دسیبفت استٌبد h اص کوتش ٍي هقبل

:  اذ ایٌذکس تَسظ سِ پبیگبُ استٌبدي صیش هحبسجِ هی ضَد•
•Web of Science

•Scopus

•Google Scholar

شاخص ّای ارزیابی پژٍّشگراى




ِتشتیت ثِ استٌبد تقذاد حست ثش سا هقبالت :دستی صَرت بِ ایٌدکس اچ هحاسب  

  تقذاد کِ خبیی تب ًوبییذ هقبیسِ استٌبدّب تقذاد ثب سا هقبالت تقذاد ٍ کٌیذ هشتت ًضٍلی

.ثبضذ هقبلِ ضوبسُ اص ثیطتش یب هسبٍي استٌبد

یب استٌبد ۶ حذاقل کذام ّش کِ است هقبلِ ۶ داساي ،۶ اذ ضبخع ثب پژٍّطگشي :هثال  

ُ اًذ دسیبفت ثیطتش ِ ّبي سبیش ٍ کشد ِ اًذ قشاس استٌبد هَسد ثبس ۶ اص کوتش ٍي هقبل .گشفت

شاخص ّای ارزیابی 
پژٍّشگراى
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جی شاخص (G-index): استٌبدات هدوَؿ کِ ًَیسٌذُ هقبالت اص تقذاد خی اص است فجبست 

.ثبضذ      هسبٍي تقشیجبً خی، هسبٍي کَزكتش هقبالت ثِ

هقشفی ّشش ضبخع فولكشد تكویل ثشاي ۲۰۰۶ سبل دس ثلژیكی داًطوٌذ اگِ لئَ  تَسظ ضبخع ایي 

 ثش تَخْی قبثل تأثیش هقبالت قجیل ایي ٍ ثی افتٌبست پشاستٌبد هقبالت ثِ ّشش ضبخع زَى .گشدیذ

.ًذاسد پژٍّطگش ّشش ضبخع

ِهدوَؿ تقذاد کِ خبیی کٌین، هشتت (ًضٍلی) کن ثِ صیبد اص استٌبد هیضاى تشتیت ثِ سا هقبالت زٌبًس 

 خی ضبخع ثیبًگش هقبلِ تقذاد سدیف، آى دس ثبضذ، هقبالت تقذاد هدزٍس هسبٍي تقشیجبً استٌبدات

  .ثَد خَاّذ

 ثَد ًخَاّذ ایٌذکس اذ اص کوتش ٍقت ّیر ایٌذکس خی هیضاى.

شاخص ّای ارزیابی پژٍّشگراى





ِفرضی پژٍّشگر یک برای جی شاخص هحاسب:

استٌبدّبي هدوَؿ کِ هقٌبست ایي ثِ ثبضذ ۶ پژٍّطگشي خی ضبخع اگش 

.است ثَدُ ثیطتش یب ۳۶ ٍي هقبلِ ۶

شاخص ّای ارزیابی پژٍّشگراى





ّشش ضبخع کبستی ّبي کبّص ثشاي کِ است ضبخع ّبیی اص دیگش یكی  ام پاراهتر  
 .است ضذُ هقشفی

است پژٍّشگر یک علوی سي بر ّرش شاخص تقسین دستبٍسد .ام پبساهتش.  

اٍ هقبلِ ًخستیي اًتطبس صهبى اص کِ است سبل ّبیی ضوبس پژٍّطگش، فلوی سي اص هٌؾَس 
.هی گزسد

اي ثِ ّشش ضبخع ایٌذکس، ام ثب ِ  ثب خذیذي ٍ قذیوی داًطوٌذاى کِ هی ضَد ًشهبلیضُ گًَ
 .ضًَذ  هقبیسِ ّن

ّبي هیبًگیي ُ  کًٌَی ٍضقیت ًطبًگش قغقب ٍلی هی گیشد سا پبییي ٍ ثبال فلوی تَلیذات دٍس
.ًیست پژٍّطگش
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Web of Science
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Scopus
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