


  ٍ بررسی با کِ است ضذُ تؼریف ػلن گیری اًذازُ داًص سٌجی ػلن
  دستاٍردّای کوی، رٍش بِ ػلوی حَزُ یک ساختار ٍ ًظام کطف

  برای احتوالی خطَط حتی ٍ کردُ هؼیي را فکری قلورٍ یک
  با دارد سؼی سٌجی ػلن .کٌذ هی بیٌی پیص را بؼذی پیطرفتْای

  هتَى از استفادُ ٍ تَزیغ تَلیذ، بِ هربَط کوی ّای دادُ از استفادُ
  هطخع را آى ٍیژگیْای ٍ تَغیف را ػلوی پژٍّص ٍ ػلن ػلوی،

   .کٌذ





یا تأثیر ضریبImpact Factorدریافتی استٌادّای تؼذاد ًسبت 
  با .سٌجذ هی را خاظ زهاًی دٍرُ یک طَل در یافتِ اًتطار هقاالت

  قبل سال دٍ اًتطارات بِ ّا، ارجاع کل از %20 حذٍد ایٌکِ بِ تَجِ
 گرفتِ ًظر در سال دٍ را استٌاد زهاًی دٍرُ گارفیلذ گیرد، هی غَرت

 .است
دٍسال در هطخع هجلِ یک بِ استٌادات هیساى :تاثیر ضریب فرهَل 

 سال دٍ طی در هجلِ ایي در ضذُ هٌتطر هقاالت تؼذاد بر تقسین

 





 2006 سال در هَییج تَسط کِ است سٌجی ػلن ضاخػْای از یکی
 یک در را آى کِ است تأثیر ضریب ضذُ اغالح ضکل ٍاقغ در .ضذ هؼرفی

 آى هحاسبِ ًحَُ .کٌذ هی هحاسبِ خاظ هَضَػی در ٍ سالِ پٌج دٍرُ
 بر سالِ پٌج دٍرُ یک در هجلِ یک ّای هقالِ بِ استٌادّا تؼذاد تقسین
  را حاغل ػذد کِ .است زهاًی دٍرُ ّواى در هجلِ ّواى ّای هقالِ تؼذاد

  .کٌذ هی گیری اًذازُ پژٍّص هَرد حَزُ کل در ّاًسبت ّویي با

 



 

 

 

A  ساله دس یک مجله 5حمؼ استىادات دس یک دوسه 

B  ساله دس یک مجله  5حمؼ ملاالت مىتضشه دس یک دوسه 

C  ساله 5تػذاد کل استىادات خىصه مىضىعی مىسد هظش دس یک دوسه 

D  ساله 5تػذاد کل ملاله های مىتضشه دس آن خىصه مىضىعی دس یک دوسه 

 



دس پایان هشسال به مىظىس تػيين سشغت استىاد ملاالت : فرمىل شاخص فىریت
ميزان استىادات یک مجله مشخػ دس سال آخش . يك مجله استفاده مي صىد

 تلسیم بش تػذاد ملاالت مىتضش صذه دس ایً مجله دس طی همان سال

 



 برای را ضاخػی Hirsch ًام بِ داًی ریاضی هیالدی 2005 درسال
 سَْلت ٍ سادگی ػیي در کِ ًوَد پیطٌْاد هحققاى ػلوی برًٍذاد ارزیابی
  بسیاری هسایای دارای ارزیابی، هتذاٍل ّای ضیَُ سایر بِ ًسبت کاربرد،

   .است

 هقاالت از تؼذاد h از است ػبارت پژٍّطگر یک h ضاخع تؼریف طبق
 کل از هقالِ h اگر .باضذ ضذُ استٌاد بار h کن دستِ کذام ّر بِ کِ ٍی

 h حذاقل ّرکذام ػلوی، کار سال n طی هحقق یک ضذُ هٌتطر هقاالت

 .است h ضاخع دارای هحقق آى باضذ، کردُ دریافت استٌاد بار

 



 بِ پژٍّطگراى از یک ّر کِ دّذهی پاسخ پرسص ایي بِ اچ ضاخع
 ّایحَزُ در ػلَم هرزّای گسترش ٍ پیطبرد در ًقطی چِ تٌْایی
 ضوارش از استفادُ با H ضاخع اغل در دارًذ؟ بطری داًص هختلف

-هی اهتیاز ٍی حیات طَل در پژٍّطگر یک کار حاغل بِ استٌادّا
 کیفیت بِ ّن ٍ (هقالِ تؼذاد) کویت بِ ّن ّوسهاى ضاخع ایي .دّذ

  بِ اچ ضاخع دقیق گیری اًذازُ .دّذ هی اّویت ( استٌادات تؼذاد)
 ضاخع هؼوَال ػلت ّویي بِ .دارد بستگی ّا پایگاُ جاهؼیت هیساى

 .است هتفاٍت هختلف ّای پایگاُ در ًفر یک اچ

 



 و صىد می مشتب هضولی تشتیب به استىادات تػذاد صاخػ، ایً دستی مداسبه دس
 با استىادات تػذاد تا صىد می ملایسه آن ملابل استىادات تػذاد با ملاالت تػذاد

 H غذد دهىذهوضان ملاله، آن صماسه .باصذ آن اص بیضتر یا بشابش ملاله صماسه
 .است هىیسىذه

 



 بىدن کىتاه سبب به)کاس تاصه هىیسىذگان که است ایً اچ صاخػ ضػفهای اص

 ميزان که صیشا .کشد ملایسه کاس کهىه هىیسىذگان با همیتىان سا (پژوهش ی غمش
 ملایسه بشای هشش .می یابذ افضایط صمان گزصت با استىادات و ملاالت

 هشش .کشد غشضه سا m پاسامتر فػالیتضان، دوسه مختلف مشاخل دس داوضمىذان
 آن با متىاسب اچ صاخػ اعالح و پژوهضگش پژوهش ی غمش طىل  گشفتن هظش دس با

 بش سا آمذه دست به هشش صاخػ عىست ایً دس .کشد پیضنهاد سا m صاخػ
 .کىیم می تلسیم (صذه مىتضش ملاله اولين صمان اص) مدلم یک پژوهش ی غمش طىل 



 در .است پراستٌاد هقاالت گرفتي ًادیذُ اچ، ضاخع ّای ضؼف از دیگر یکی
 ضؼف ایي رفغ ٍ h ضاخع ػولکرد تکویل برای G ضاخع 2006 سال

 خالف بر ضاخع ایي در .ضذ هؼرفی اگِ ًام بِ بلژیکی داًطوٌذی تَسط
 بیطتری ٍزى گیرد هی قرار استٌاد هَرد بیطتر کِ هقاالتی بِ ّرش ضاخع

  لیست در رتبِ باالتریي با است برابر g ضاخع تؼریف بِ بٌا .ضَد هی دادُ
  دریافت استٌاد g2 تؼذاد حذاقل اٍل هقالِ g کِ ترتیبی بِ هقاالت ًسٍلی
 با .باضذ g2 هساٍی یا بسرگتر g تا هقاالت ّای استٌاد هجوَع ٍ باضٌذ کردُ
 G-Index هیساى کِ هی یابین در G-Index هحاسبِ ًحَُ در دقت ٍ تَجِ

 .بَد ًخَاّذ H-Index از کوتر ٍقت ّیچ



 تػذاد باالتشیً .صذ مطشح اچ صاخػ اعالح و پشاستىاد ملاالت کشدن بشحسته بشای
   .است صذه استىاد آن به بیضتر یا 2 تىان به جی که است ملاالت

 

 

 

 

 

 

 ایضان که است مػىا ایً به ایً و بىد خىاهذ 3 هىیسىذه ایً اچ صاخػ عىست ایً دس
 دس .اهذ هکشده دسیافت استىاد 3 اص کمتر کذام هیچ که اهذ کشده مىتضش ملاله سه خذاكل
 ایً و داسد 3 اچ صاخػ اما است کشده مىتضش ملاله 5 پژوهضگش ایً که می بیيیم ایىجا

 و بىده تىحه مىسد بیضتر ملاله پىج اص ملاله سه تنها که است ایً دهىذه وضان هىعی به
 .است صذه داده استىاد ها آن به و صذه استفاده ها آن اص ها پژوهط دیگش دس

 تػذاد استىاد دسیافتی ملاالت به تشتیب اهتضاس

1 1 

2 12 

3 3 

4 3 

5 1 



 .صذ اسایهBanks تىسط دیگشی  صاخػh صاخػ مػشفی اص مذتی اص پس
 به که هامیذh-b صاخػ بىدh صاخػ اص ملهم که سا صاخػ ایً وی 

 .آوسد بذست سا غلمی سصته هش دس پژوهش ی داؽ مىضىغات می تىان آن کمک
 مىسد مىضىغات تػیين که می صىد اظهاس صاخص ی چىين به هیاص تىحیه دس

 به هیاص اطالغات، وسیؼ و پشحجم دهیای دس بشسس ی، دست دس و غالكه

 ساده ایوسیله و داسد اطالغاتی مىابؼ اهىاع دس فشاوان حستجىی  و بشسس ی
 تػیين دس سا دکترا هایدوسه داوشجىیان مخغىعا و مدللان تا است الصم

 به خىد سساله بشای مىاسب مىضىع تخغیػ و سوص مىسدبدث مىضىغات

 .کاسآیذ



 همضمان، عىست به کمیت و کیفیت گشفتن هظش دس با داسد سعی وای صاخػ

 غىىان به IF اص مىظىس  ایً به .کىذ بشطشف سا دیگش صاخغهای ضػف هلاط
 یا اسصش ضشیب غىىان به RP پایگاه یا مجله یا فشد ستبه اص و کمی صاخػ
 ایً 2006 سال دس سمپل و سودسيگض بىلً، .کىذ می استفاده کیفی صاخػ
 .کشدهذ پیضهاد سا صاخػ

 



هیمه غمش اسحاغات یا هیمه غمش استىاد، تػذاد سال هایی است که اص سال اسصیابی 
بایذ به غلب بشگضت تا صاهذ پىجاه دسعذ کل اسحاغات به مجله دس سال مىسد 

به غباست دیگش، ایً صاخػ مذت صماوی که هیمی اص کل استىادات . اسصیابی باصیم
به آن مجله عىست پزیشفته باصذ سا وضان می دهذ و دس خلیلت سشغت کاهط 

 .  ميزان اسحاغات به مجله سا بیان می کىذ



 اص صود اسحاغات، بشای سا خىد اسصش مجله یک های ملاله وكتی که است بذیهی
 به تنها ،(صىهذ اسصش بی صود خیلی و باصىذ سطحی ها ملاله) بذهىذ دست
 که صىد می باغث مىضىع ایً .صىد می داده اسحاع مجله حذیذ های ملاله
 به اسحاغات غمش هیمه چه هش بىابشایً .یابذ کاهط مجله به اسحاغات غمش هیمه
 صمان طىل  دس مجله های ملاله اسصش که دهذ می وضان باصذ، بیضتر مجله
 هشچه مجمىع دس .گيرهذ می كشاس اسحاع مىسد هىىص  و است صذه خفظ بیضتر
 .سود می باالتش مجله اسصش باصذ، بیضتر مجله یک به اسحاغات غمش هیمه



 همان و مىضىعی خىصه همان دس مضابه ملاالت به وسبت سشیؼ خیلی که ملاالتی
 مالک .صىهذ می صىاخته داؽ ملاالت غىىان به کىىذ می دسیافت استىاد صماوی باصه

 بشسس ی مىسد اخير ماه 2 باصه دس اخير سال 2 اهتضاسات .هیست اهتضاس تاسیخ مداسبه
  دس و گشفته سا استىاد بیضتریً ماهه 2 صماوی باصه ایً دس که اهتضاساتی و گيرد می كشاس
 سا كبل ماه 2 استىادات فلط) .باصذ گشفته كشاس استىاد داسای ملاالت 0.1%

 (سال 2 کل هه صىد می صماسش



 .  ساله و بیضتر اص آن، استىادها صماسش می صىد 10دس یک باصه صماوی 

بشای ملاالت و مىضىغاتی کاسبشد داسد که به سبب ماهیت سالیان سال به آنها 

 .استىاد می صىد



صاخػ هفىر ملاله میاهگين تاثير هش ملاله دس میان سایش ملاالت یک وضشیه 
دس اغتباس یک ( سال اول اهتضاسش 5دس )است که میاهگين تاثير یک ملاله سا 
داده های مشبىط اص جی س ی آس استخشاج . مجله مىسد سىجط كشاس می دهذ

 .  می صىد

به هىعی مضابه با غامل ویژه است با ایً تفاوت که غامل ویژه اسصش و اغتباس 

 .مجالت سا می سىجذ



 وضشیه یک اغتباس و اهمیت دهىذه وضان .است وضشیات مخغىظ ویژه غامل
 ایمپکت خالف بش آن مداسبه دس ایىکه تىحه كابل هکته است غلمی حامػه دس

 .صىد می متمایض مختلف، وضشیات تىسط اسحاع و خىد به وضشیه اسحاع فاکتىس 
 استىادات وصن اص بیضتر باالتش ستبه با مجله یک استىادهای وصن فاکتىس  ایگً دس
 وصن استىادها همه تاثير ضشیب دس خالیکه دس است تش ضػیف مجله یک

 مجالت تىسط تىاوب به که هستىذ مهم مجالتی فاکتىس  ایگً دس .داسهذ مساوی 

 .صىد می داده اسحاع آنها به مهم



MIF: Mean Impact Factor  

 ضشیب تاثير متىسط مجله دس یک سصته

DIF: Discipline Impact Factor 

 ضشیب تاثير سصته



هذف اص تػیين ضشیب تاثير سصته، مطالػه اهمیت 
مجالت اعلی و کلیذی دس یک سصته غلمی به کمک 
.  ملاالتی است که دس خىصه آن سصته مىتضش می صىد
 . سوش مداسبه هيز مثل مداسبه ضشیب تاثير است
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