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Scientometrics Definition

•Scientometrics is the study of measuring and 

analyzing science, technology and innovation. 

•Modern scientometrics is mostly based on the work 

of Eugene Garfield creator and founder of the Science 

Citation Index and the Institute for Scientific Information 

(ISI) which is heavily used for scientometric analysis.

Leydesdorff, L. and Milojevic, S., "Scientometrics" in: Lynch, M. (editor), International Encyclopedia of 

Social and Behavioral Sciences subsection 85030. (2015)





Scientometrics Variables

• Authors

• Publications

• References

• Citations



کاربردهای علم سنجی

:ازعبارتندسنجیعلمکاربردهایمهمترین

افراد،لمیعتولیداتکیفیتوکمیتمقایسهوارزیابیگیری،اندازه

دورههایدرکشورهاومناطق،دانشگاههاعلمی،مراکزگروهها،

پژوهشیهایسیاستگزاریوخاصزمانی



شاخص های علم سنجی

.استشدهمطرحومعرفیزیادیهایشاخصسنجیعلمدر•

ودهیوزندرسایرینازبیشسنجیعلمهایشاخصازبرخی•

.گیردمیقراراستفادهموردعلمیهایبندیرتبه



شاخص بازدهی علمی

(Scientific Productivity)

علمتولیدیاانتشاراتحجمگیریاندازهدرشاخصمتداولترین•

اننامه،پایمقاله،کتاب،:علمیتولیداتازوسیعیطیفبرگیرندهدر•

...واختراعثبتپروانهتحقیقاتی،طرح

علمیمقاالتانتشاربرتأکیدبیشترینبا•



کاربرد شاخص بازدهی علمی

ایسهمقوسنجشبرایپارامتریعنوانبهتواندمیعلمیمقاالتتعداد

ولیدتبیانگرخودکهرودبشماركشورهاودانشگاههاافراد،علمیرشد

.میباشدآنهاعلمیبازدهیعبارتیبهیاوعلم



استناداتشاخص 

(Citations)

حجمیامیزاناستنادیاارجاعبهیکاثرعلمیمنتشرشدهمی•

.باشد

استناداتاینشاخصتاحدودزیادیناشیازآناستکهشهرت•

ششمارنقصموجوددرشاخصکمیتوصورتیموثربهمیتوانند

.کندعلمیراجبرانانتشاراتصرف



شاخص آنی

(Immediacy Index)

درهمقالهربهاستناداتتعدادمتوسطبهفوریتیاآنیشاخص•

.میکنداشارهمشخصسالیک

.میشودتعیینسالهرپایاندرآنیشاخص•

.هددمینشانرامجلهیکمقاالتبهاستنادسرعتآنیشاخص•



نیمه عمر استناد

(Cited half life)

لنیمهعمراستنادبهمجلهرابهصورتمدتزمانیکهنیمیازک•

.استناداتبهآنمجلهبهعملآمدهباشدتعریفکردهاند

ت تا شاهد که از سال ارزیابی باید به عقب برگشهایی است تعداد سال •

.پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم



ضریب تاثیر مجله

(Journal Impact Factor)

هممشاخصهایازیکیمجلهتأثیرضریبیااثرگذاریشاخص•

بهومجلهاستناداتحجمبهکهاستعلمسنجیحیطهدر

رمنتشآنطریقازعلمیاثرکهنشريهاياعتباربهعبارتی

.داردتامبستگیمیشود،



تعریف

بهارجاعاتتعدادمیانگین"صورتبهمجلهتاثیرضریبشاخص•

یکطولدرعلمیمجلهیکدرمقالهنظیراستنادقابلموردیک

.استشدهتعریف"معینزمانیدوره



ناداتبهضریبتأثیریکمجلهدریکسالمشخصازتقسیمتعداداست•

شرمقاالتمنتشرشدهآنمجلهدردوسالقبلازآنبرکلمقاالتمنت

.شدهدرآنمجلهدرهماندورهزمانیدوسالهبهدستمیآید

از کل ارجاع ها، به انتشارات دو سال قبل % 20توجه به اینکه حدود با •

.فته استصورت می گیرد، گارفیلد دوره زمانی استناد را دو سال در نظر گر

روش محاسبه



IFشاخص ضریب تاثیرمحاسبهفرمول 



مثال

• IF 2014:

Citations in 2014 to articles published in 2012 + 2013

Total Papers 2012 + 2013



اهمیت

مقالهکیاعتبارکاملطوربهنمیتواندتأثیرضریبکهآنعلیرغم

ومهمترینازیکیعنوانبهحاضرحالدراماسازدمعینراعلمی

.دشومیگرفتهنظردرمجالتارزیابیشاخصهایترینمتداول



کاربرد

هبمؤسساتودانشمندانارزیابیبرایکشورهاازبسیاریدر•

دهشاستفادهشاخصاینازبودجهتخصصوعلمیارتقاءمنظور

درشارانتسمتبهمحققاننشریرفتارحتیکهگونهایبهاست

.استیافتهتغییرباالIFبامجالت



Why Journal Impact?

Librarians - can support selection or removal of  journals from their 

collections, and determine how long to keep each journal in the collection 

before archiving it.

Publishers and Editors - can determine journals’ influence in the 

marketplace and review editorial functions.

Authors - can identify the most appropriate, influential journals in which to 

publish, as well as confirm the status of  journals in which they have 

published.

Professors and Students - can discover where to find the current reading list 

in their respective fields.



شاخص هیرش

(H-Index)

برعالوهکهاستعلمسنجیجدیدشاخصهایازهیرششاخص•
را(یفیتک)علمیتأثیرمیزان،(کمیت)علمیتولیداتاندازهگیری

.میکندمشخصنیز

پروفسورتوسطمیالدی2005سالدرهیرششاخص•
Hirsch،شدارایهکالیفرنیادانشگاهفیزیکدان.



ازتعدادhازاستعبارتپژوهشگریکhشاخصتعریفطبق•
استنادبارhحداقلمقاالتاینازکدامهربهکهویمقاالت
.باشدشده

تعریف



The H-index: a definition

•‘The H-index is the highest number of papers 

a scientist has that have at least that number 

of citations.’ Nature (2005)



اثر3شخصاینیعنیباشد،می3فردیhشاخصشودگفتهاگر•

حداقلمقاله،3اینازیکهرکهداردمقاله3مثالطوربهانتشاراتی

.استشدهواقعاستنادموردبار3

.داردیبستگهاپایگاهجامعیتمیزانبهاچشاخصدقیقگیریاندازه•

مختلفهایپایگاهدرنفریکاچشاخصمعموالدلیلهمینبه

.استمتفاوت

روش محاسبه



gکهترتیبیبهمقاالتنزولیلیستدررتبهباالترینبااستبرابرgشاخص•

ایاستنادهمجموعوباشندکردهدریافتاستنادg2تعدادحداقلاولمقاله

.باشدg2مساوییابزرگترgتامقاالت

(g-Index)جی شاخص



(m-Index)ام شاخص

سالدرپژوهشگریکپژوهشیعمرطولگرفتننظردرباامشاخص•

.شدپیشنهاد2008

پژوهشیعمرطولبررااچشاخصاستالزمامشاخصمحاسبهبرای•

.کردتقسیم(مقالهاولینانتشارزماناز)پژوهشگریک



داغشاخص مقاله 

(Hot Paper)

تمقاالازترسریعخیلیکهشودمیاطالقمقاالتیبهداغمقاالت•

میدریافتاستنادزمانیبازههمانوموضوعیحوزههماندرمشابه

.کنند



استنادمقاله پرشاخص 

(Highly Cited Paper)

. ساله و بیشتر از آن، استنادها شمارش می شود10در یک بازه زمانی •

ان سال به برای مقاالت و موضوعاتی کاربرد دارد که به سبب ماهیت سالی•

.آنها استناد می شود



Databases Classification:

Information fields

• Bibliographic Databases

An organized digital collections of references to published 

literature, particularly to journal articles which are tagged with 

specific titles, author names, affiliations, abstracts, and IDs.

• Citation Databases

In a citation database you get information about who has cited an 

article and how many times an author has been cited.



Citation Databases

• Web of Science

• Scopus

• Google Scholar



ISI WEB OF SCIENCE

• Web of Science Database

• Journal Citation Report (JCR)





Scopus

• Document Search

• Author Search

• Affiliation Search

• Advanced Search



Analyze search results:

384145 document results by Iran















Scopus Authors ID



ResearcherID



ORCID



سنجیعلم تسامانه علم سنجی اعضای هیا
(ISID)

http://isid.research.ac.ir



ISIDمحیط عمومی سامانه علم سنجی 



محیط عمومی مشخصات عضو هیات علمی



مزایای سامانه علم سنجی

آگاهیازاطالعاتروزآمدومعتبرشاخصهایعلمسنجیافراد

افزایشقابلیتمشاهدهپذیریعضوهیاتعلمی

دریافتاستناداتبیشتر

مقایسهورتبهبندیافرادبراساسشاخصهایعلمسنجی

ایجادگزارشاتعلمسنجیمعتبربرایهردانشگاه



DILLEMA!!!



PAST concern:

How to GET PUBLISHED in a

• Scholarly Journal

• Accredited Journal

• Reputable Journal

• Prestigious Journal

• Credible Journal

• Legitimate Journal



PRESENT concern:

How to avoid publishing in a

• Predatory Journal

• Fake Journal

• Scam Journal

• Fraudulent Journal

• Hijacked Journal

• Questionable journal



Predatory journals

•Predatory open access publishing is an 

exploitative open-access publishing business 

model that involves charging publication fees to 

authors without providing the editorial and 

publishing services associated with legitimate 

journals (open access or not).
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Hijacked Journals

• A hijacked journal is a counterfeit website that pretends 

to be the website of a legitimate scholarly journal. 

• It is created by a malicious third party for the purpose of 

fraudulently offering academics the opportunity to rapidly 

publish their research online for a fee.
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