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سنجیآشىایی با مفاهیم و ازباراهی علم   
 سرهي عباسی

 



 مقذهم

 درثبرُ هؼزفت ٍ داًؼ اس هٌظوی ثغیبر هدوَػِ«یؼٌی :علن•
 (1364 عبرتَى،) «خْبى

 هختلف ّبی ؽبخِ ارتجبط ػلَم، اًغبًی ّبی خٌجِ ثِ علن تاریخ•
  ٍ پزداسد هی ػلوی ّبی وَؽؼ ٍ ّب تالػ ٍ یىذیگز ثب ػلَم
  .دارد تبویذ ػلَم فٌی ّبی خٌجِ ثِ ووتز

 ّبی ؽبخِ چگًَِ وٌذ وؾف وِ اعت آى دًجبل ثِ علن تاریخ•
 ثز ػلوی ؾزفتیپ ٍ وٌٌذ هی پیذا ارتجبط یىذیگز ثِ ػلَم هختلف

 .اعت ثَدُ اعتَار تبریخ فزساًگبى ٍ داًؾوٌذاى وذاهیي ّبی ؽبًِ
 

 

 

 



 مقذهم

 ًذارد، ٍخَد خلك ٍ اثذاع ًبم ثِ چیشی فیشیه در :گَیذ هی پَپز•
 .اعت ًَیي ؽىلی ثِ هَخَد اخشاء چیٌؼ چگًَگی ّغت چِ آى
 ٍ اعت هتکی خَد اس پیؼ هتَى ّای یافتِ تِ هتي ّز

 .گیزد قزار ًیش تعذی هتَى اتکای هَرد کِ دارد اًتظار

 



 استىاد

 ٍاصُ اعتٌاد •

پٌاُ تِ کغی تزدى، تکیِ تِ : در  فزٌّگ هعیي ٍ دّخذا
 چیشی کزدى 

ًام تزدى : در فزٌّگْای آکغفَرد، کوثزیج ٍ ٍتغتز
 افتخار آهیش ٍ رعوی اس کغی تِ هٌظَر تحغیي ٍ عتایؼ

تصوین ًَیغٌذُ  اعتٌاد ًؾاى دٌّذُ : در علن کتاتذاری
هذرکی کِ در دعت ارتثاط هیاى اعت کِ هی خَاّذ 

 .دّذرا ًؾاى تْیِ دارد تا ًَؽتِ دیگز 

 



 استىاد
 فَرت ثِ) ای خولِ یب ػجبرتی آى اس وِ اثزی ثِ ارخبػی یبدداؽت یؼٌی اعتٌاد•

 ثِ هَثك هٌجغ یه یب اثز یه ثِ ارخبػی یب اعت ؽذُ ًمل (غیزهغتمین یب هغتمین
 .(14.ؿ ،1379 راعتیي، ٍ علغبًی) ًظز یه یب هغلت یه فحت اثجبت هٌظَر

 
 
 
 ؽذُ هٌتؾز ة همبلِ اس پیؼ الف همبلِ .اعت الف همبلِ ثِ ارخبػی دارای ة همبلِ•

 الف همبلِ ثِ ارخبع دارای ة همبلِ .وٌذ هی اعتٌاد الف همبلِ ثِ ة همبلِ .اعت
   .گیزد هی لزار ة همبلِ اعتٌبد هَرد الف  همبلِ ٍ اعت



(سوجهای کتابشىاختی)اشتزاک رد مأخذ   

 ّای سٍج ػٌَاى تحت هتَى اس ثزخی در وِ هأخذ در اؽتزان •
 هؾتزوی آثبر ثِ اثز چٌذ یب دٍ یؼٌی اعت ؽذُ یبد آى اس ًیش کتاتؾٌاختی

 آثبر هیبى راثغِ ًَع ایي ثِ .ثبؽٌذ داؽتِ هؾتزوی هأخذ ٍ ثبؽٌذ دادُ اعتٌبد
   .ؽَد هی گفتِ ًیش هؾتزن هأخذ یب هؾتزن ارخبع گًَبگَى، ػلوی

 همبلِ داد ًؾبى وغلز .ؽذ هغزح (1963) وغلز تَعظ ثبر ًخغتیي اًذیؾِ ایي•
 احتوبل ثِ دارًذ، هؾتزن وتبثؾٌبختی ّبی ارخبع ثیؾتزی تؼذاد وِ ّبیی
 هأخذ اؽتزان وِ ّبیی همبلِ عبیز ثِ ًغجت ًشدیىتزی هَضَػی ارتجبط ثغیبر

 خفت هؾتزن، ّبی ارخبع هجٌبی ثز را همیبط ایي ٍی .ّغتٌذ دارا ًذارًذ،
  .ًبهیذ هأخذ اؽتزان یب وتبثؾٌبختی ثٌذی

•. Bibliographic coupling  
•. Co-references   

 



(هم استىادی)اشتزاک رد مته   

  گفتِ ثبؽذ ؽذُ اعتٌبد آًْب ثِ ّن ثب ّب همبلِ اس ای هدوَػِ در اثز چٌذ یب دٍ اگز•
 ٍ ّغتٌذ اعتٌاد ّن ٍ دارًذ هحتَایی ٍ هَضَػی ارتجبط ّن ثب آًْب وِ ؽَد هی
  ثب همبلِ چٌذ در سیز اثز دٍ ًوًَِ، ثزای .دارًذ هتي در اؽتزاک ،افغالح در
 .اعت ؽذُ اعتٌبد آًْب ثِ ّن
 .اعتٌبدی تحلیل .ػجبط حزّی،–
 .وتبثغٌدی .فزیذُ ػقبرُ،–

  ثبٍر ایي ثز ٍ وزد هغزح را هغألِ ایي ثبر ًخغتیي ثزای (1973) اعوال  ٌّزی•
 اس پظ ؽذُ هٌتؾز ّبی همبلِ اس تؼذادی در (همبلِ) هذرن چٌذ یب دٍ اگز وِ ثَد

  هَضَػی ارتجبط ّن ثب وِ گفت تَاى هی ثبؽذ، ؽذُ اعتٌبد آًْب ثِ ّن ثب خَد
  اس هتي در اؽتزان ػجبرت ثزای حَسُ، ایي ثب هزتجظ هتَى اس ثزخی در .دارًذ

  .اعت ؽذُ یبد ًیش اعتٌبدی ّن ّبی سٍج ػجبرت
•. Co-citation  

 



 سوجهای کتابشىاختی



 استىاد و ارجاع

 در ؽٌبختی، وتبة سٍخْبی ٍ اعتٌبدیْب ّن هیبى تفبٍت تزیي هْن•
 ارخبع ٍ اعتٌبد هیبى وِ گیزد هی ًؾأت تفبٍتی اس ًخغت ٍّلِ

 اختوبػی ٍ ػلوی ارتجبط خبیگبُ اعتٌبد، در وِ چزا دارد، ٍخَد
 ًوبدی همبم در ثیؾتز ارخبع وِ آى حبل ٍ اعت تز ثزخغتِ اثز،

 تفبٍت ایي ثٌبثز ؽَد، هی هحغَة اثز ثِ ثخؾی اػتجبر ثزای
 .گزدد هی ثز دٍ آى ثِ ًگبُ عزس ٍ رٍیىزد ثِ ثیؾتز هَخَد،

•  

 



 فرهنگ استىاد
 اعت ػلوی عٌت ٍ رعن ،( Citation culture) اعتٌاد فزٌّگ ػزفِ در•

  اثز ثز هغتمین عَر ثِ وِ آثبری ثِ ػلوی آثبر تَلیذ ٌّگبم در پضٍّؾگزاى وِ
 آى ثِ هزتجظ پیؾیي ّبی پضٍّؼ ًتبیح ٍ وٌٌذ اعتٌبد اعت تأثیزگذؽتِ آًْب

  اعتٌبد اثزی ثِ سهبًی پضٍّؾگزاى .ؽَد هٌؼىظ آًْب اثز در ای گًَِ ثِ هَضَع
 رٍػ ّب، اعتذالل پضٍّؼ، پیؾیٌِ همذهبتی، ّبی ثحث در وِ وٌٌذ هی

 .ثبؽٌذ وزدُ اعتفبدُ آى اس گیزی ًتیدِ ٍ ثحث پضٍّؼ،
 

تا ( Citing work)اعتٌاد راتطِ هیاى اثز اعتٌاد دٌّذُ •
 .دّذ را ًؾاى هی( cited work)اثز اعتٌاد ؽًَذُ 



 اوگیشي اهی استىاد
 ثزای افلی دالیل ،ػلوی اعالػبت هإعغِ ثٌیبًگذار (1962) گارفیلذ یَجیي•

 :ؽوبرد هی ثز چٌیي را هذرن یه ثِ وزدى اعتٌبد
 تدلیل اس پیؾیٌیبى•

 (تدلیل اس ّوتبیبى)اػتجبر ثخؾیذى ثِ آثبر هزتجظ •
 هؼزفی رٍػ ؽٌبعی ٍ اثشارّبی ػلوی هَرد اعتفبدُ•

 فزاّن آٍردى پیؾیٌِ ثزای هغبلؼبت ثیؾتز•

 تقحیح اثز خَد•

 تقحیح آثبر دیگزاى•

 ًمذ آثبر لجلی•

 اثجبت ادػبّب•



(دنباهل)اوگیشي اهی استىاد   
 هؾخـ وزدى هذارن افلی ٍ هْن یه حَسُ•

ُ ّبی ٍالؼی •  تْیِ داد

 هؼزفی اًتؾبرات ثٌیبدی در هَرد هفَْم هَرد ثحث •

ِ ّبی دیگزاى   •  (ادػبّبی هٌفی)رد آثبر ٍ یب اًذیؾ



دن  دالیل استىاد نذا

 دالیل ثِ اعت هوىي دیگزاى ػلوی آثبر ثِ ًَیغٌذُ یه ًذادى اعتٌاد •
  :ؽَد هی ؽوزدُ ثز ایٌدب در آًْب اس ثزخی وِ ثبؽذ گًَبگَى

 .ًگبرػ دعت در اثز ثب پیؾیي اثز هَضَع ًجَدى هزتجظ–
 .پیؾیي آثبر ثب ًَیغٌذُ ًجَدى آؽٌب–
   .ّوگبى ثزای پیؾیي اثز هَضَع ؽذى فْن ّوِ ٍ ػوَهی–
 .ؽخقی ّبی اًگیشُ ثب یب ػوذ رٍی اس پیؾیي اثز یه ثِ ًىزدى اعتٌبد–

 



 انىاع مقاهل
 هی هٌتؾز علوی تخصصی هجلِ یه عزیك اس وِ ًَ ّبی اًذیؾِ ٍ افىبر•

 :ؽًَذ ثیبى سیز ّبی لبلت در اعت هوىي ؽًَذ،
 هَرد  را ای ٍیضُ پضٍّؾی هغألِ وِ اعت ػلوی هغتٌذ :پضٍّؾی هقالِ•

   .ًوبیذ هی گشارػ را آهذُ دعت ثِ ًتبیح ٍ دادُ لزار پضٍّؼ
 را ٍیضُ هغألِ یه پضٍّؾی پیؾیٌِ وِ اعت ػلوی هغتٌذ :هزٍری هقالِ•

 آى در ًظز فبحت افزاد تَعظ هؼوَالً وِ ًوبیذ هی گشارػ ٍ وزدُ گزدآٍری
 .ّغتٌذ پیؾیي ّبی پضٍّؼ ٍ آثبر ثز هجتٌی ّب همبلِ ًَع ایي .ؽَد هی ًَؽتِ سهیٌِ

 را ٍیضُ ٍ خشئی پضٍّؾی هغألِ یه وِ اعت ػلوی هغتٌذ :فٌی گشارػ•
   .ًوبیذهی گشارػ را ؽذُ وغت ًتبیح ٍ وزدُ ثزرعی

 ثزای را ای ٍیضُ پضٍّؾی هغألِ وِ اعت ػلوی هغتٌذ :کَتاُ علوی ارتثاط•
 .ًوبیذ هی هغزح وَتبُ ٍ خالفِ فَرت ثِ ثبر ًخغتي



(اداهم)انىع مقاهل   
  یه هَرد در هْوبى، عزدثیز یب عزدثیز تَعظ وِ ای عزهمبلِ :عزدتیز یادداؽت•

  ؽخقی ًظزات حبٍی اغلت وِ ؽَد هی ًگبؽتِ هدلِ یه اثتذای در ٍیضُ هَضَع
  .اعت خبفی گزٍُ یه یب ٍ عبسهبى عزدثیز،

  یىی در لجالً وِ را هَضَع یه اس خشیی ثخؼ وِ اعت ػلوی هغتٌذ :عزدتیز تِ ًاهِ•
  ًتبیح ٍ دادُ لزار ثزرعی هَرد اعت، ؽذُ ثیبى هدلِ یه در ؽذُ هٌتؾز ّبی همبلِ اس

 خَاًٌذگبى تَعظ وِ اعت ّبیی ًبهِ  .وٌذ هی گشارػ هدلِ آى عزدثیز ثِ را هزثَعِ
  .ؽَد هی هٌتؾز آتی ّبی ؽوبرُ در ٍ ارعبل عزدثیز ثزای ّب همبلِ درثبرُ

 هَضَػی سهیٌِ در ًظز فبحت ٍ هتخقـ افزاد تَعظ  وتبة ثزرعی ٍ ًمذ :کتاب ًقذ•
  .اعت وتبة

  ّبی همبلِ پضٍّؾی، ّبی همبلِ هؼوَالً گفتِ، پیؼ ػلوی ّبی همبلِ اًَاع هیبى اس•
 ػٌَاى ثِ عزدثیز ثِ ًبهِ ٍ عزدثیز یبدداؽت وَتبُ، ػلوی ارتجبط فٌی، ّبی هزٍری،گشارػ

   .ؽًَذ هی عاسی ًوایِ اعتٌادی ّای ًوایِ تَعظ اعتٌاد قاتل اقالم
 هی اًجام (cover to cover) جلذ تا جلذ اس عاسی ًوایِ آی اط آی در•

 هقاالت ٍ اخثار عزدتیز، تِ ًاهِ عزهقالِ، قثیل اس هَجَد اقالم کلیِ ٍ گیزد
 .گیزد هی تز در را ...ٍ
 



 استىاد و اعتبار مجلً اه
  ّبی هدلِ در وِ ّبیی همبلِ ثِ اعتٌبد .اعت آى هأخذ ثِ ػلوی همبلِ یه اػتجبر•

  ثِ ًَیغٌذُ احتزام ٍ تَخِ هیشاى ٍ ػلوی اػتجبر دٌّذُ ًؾبى اًذ ؽذُ هٌتؾز هؼتجز
  .اعت خَد ػلوی حَسُ هتخققبى عبیز

  وتبثغٌدی فٌَى عبیز ٍ اعتٌبدی تحلیل اس ػلوی ّبی هدلِ ثٌذی رتجِ ثزای اهزٍسُ•
  .ؽَد هی اعتفبدُ عٌدی ػلن ٍ
 :دٌّذُ ًؾبى هدلِ یه ثِ اعتٌبد هیشاى•

 ،آى در ؽذُ هٌتؾز ّای هقالِ اعتثار–
 ٍ (Visibility) پذیزی هؾاّذُ هیشاى –
  .اعت آى (Accessibility) پذیزی دعتزط هیشاى–

 ٍ هإلفبى داٍراى، تحزیزیِ، ّیأت اػضبی داؽتي ثِ ّوچٌیي هدلِ یه اػتجبر•
 .اعت ًؾذُ پذیزفتِ ٍ پذیزفتِ ّبی همبلِ هیشاى ثز هجتٌی ٍ الوللی ثیي خَاًٌذگبى



نماهی استىادی   
 هٌتؾز ّبی همبلِ ثبسیبثی اهىبى وِ اعت عبسی ًوبیِ ًَػی اعتٌبدی عبسی ًوبیِ•

 ٍ ّب همبلِ عبیز اس دریبفتی اعتٌبدّبی هجٌبی ثز را ػلوی ّبی هدلِ در ؽذُ
 آثبر وِ اعت ًوبیِ ًَػی ٍالغ، در .ًوبیذ هی فزاّن ّب همبلِ عبیز ثِ ّب ارخبع
 ًوبیذ هی فْزعت را ؽذُ اعتٌبد آًْب ثِ پغیي آثبر در وِ پیؾیي

   :اس اعت ػجبرت اعتٌبدی عبسی ًوبیِ ّذف•
   اعالػبت؛ ثبسیبثی ٍ خغتدَ اهىبى آٍردى فزاّن–
   ّب؛ ارخبع ٍ اعتٌبدّب عزیك اس پضٍّؼ ّبی پیؾیٌِ هؼزفی–
 ثبسیبثی در ٍاصگبى گشیٌؼ هغبئل ٍ سثبًی هؾىالت ثزداؽتي راُ عز اس–

   اعالػبت؛
 .ارسیبثی آثبر ػلوی ثز هجٌبی هیشاى اعتٌبد ثِ آًْب–



 نماهی اهی استىادی
 
 هإعغِ تبهپغَى/ هإعغِ اعالػبت ػلوی  –ًوبیِ اعتٌبدی ػلَم •

 اهىبى خغتدَ در ًوبیِ اعتٌبدی ػلَم، ػلَم اختوبػی ٍ ػلَم اًغبًی ٍ ٌّز–
 الشٍیز –ًوبیِ اعتٌبدی  –اعىَپَط •

 اهىبى خغتدَ در همبلِ ّب، ٍة ٍ پزٍاًِ ّبی ثجت اختزاع آهزیىب ٍ ارٍپب–
 هَتَر خغتدَی گَگل–ًوبیِ اعتٌبدی دعتزعی آساد-پضٍّؾگزگَگل•

 

http://www.scopus.com/scopus/home.url


 علم سنجی

 تعییي تزای اًذاسگیزی ٍ آهاری رٍؽْای اس•
 عطَح ، علَم تَععِ ٍ رؽذ هعیارّای

  جَاهع در آى تاثز ٍ تاثیز ٍ آى گغتزػ
 .هی ؽَد اعتفادُ تؾزی هختلف



 اطالع سنجی

 کتاب سنجی

 علم سنجی

 وب سنجی

 اینترنت سنجی



 تعریف علم سنجی

 اس ثبیذ وِ اعت ثؼذی چٌذ فؼبلیت ػلوی پضٍّؼ ٍ ػلن ّزچٌذ•
 اس اعتفبدُ ثب دارد عؼی عٌدی ػلن اهب ؽَد، ثزرعی هختلف اثؼبد
 ٍ ػلن ػلوی، هتي اس اعتفبدُ ٍ تَسیغ تَلیذ، ووی ّبی دادُ

 .وٌذ هؾخـ را آى ّبی ٍیضگی ٍ تَفیف را ػلوی پضٍّؼ
 عٌدی ػلن .اعت ؽذُ تؼزیف ػلن گیزی اًذاسُ داًؼ عٌدی ػلن•

 رٍػ ثِ ػلوی حَسُ یه عبختبر ٍ ًظبم وؾف ٍ ثزرعی عزیك اس
 حتی ٍ وزدُ هؼیي را فىزی للوزٍ یه دعتبٍردّبی ووی،

 .وٌذ هی ثیٌی پیؼ را ثؼذی پیؾزفتْبی ثزای احتوبلی خغَط
 



 تعریف علم سنجی

 ػلوی اعالػبت اس اعتفبدُ ٍ تَسیغ تَلیذ، فزآیٌذ ووی تحلیل ٍ تدشیِ•
 فزآیٌذ، ایي ثیٌی پیؼ ٍ تجییي تَفیف، ثز ػالٍُ آى ثز هإثز ػَاهل ٍ
  ٍ ػلوی ًگزی آیٌذُ ٍ تَعؼِ عیبعتگذاری، ریشی، ثزًبهِ هٌظَر ثِ

 ثیي ٍ هلی عبسهبًی، گزٍّی، فزدی، اثؼبد در التقبدی یب ٍ پضٍّؾی
 .دارد وبرثزد ًیش الوللی

 :اعت اعتَار افلی هتغیز 4 هغبلؼِ ثز عٌدی ػلن•
 پذیذآٍرًذگبى، •
  ػلوی، اًتؾبرات •
   اعتٌبدّب•
 .ارخبػبت•

 
 



ف علم سنجی  اهذا

 فؼبلیتی ػٌَاى ثِ ػلوی پضٍّؼ عبسٍوبر تز دلیك درن ٍ فْن•
 پضٍّؼ ٍ ػلن خقبیـ ٍ ّب ٍیضگی عبختي ًوبیبى ٍ اختوبػی

 ًَآٍراى اس حوبیت•

 ثیؾتز تالػ ثِ پضٍّؾگزاى تزغیت•

 هؼیي سهبًی دٍرُ یه در عبلن رلبثت ایدبد•

 ٍ پضٍّؾی هإعغبت پضٍّؾگزاى ثٌذی رتجِ ٍ فحیح ارسیبثی•
 وؾَرّب ٍ ػلوی هدالت داًؾگبّْب،

 



ف علم سنجی  اهذا

 چبح ثزای هٌبعت هدلِ ٍ پضٍّؼ تحقیل، هحل فحیح اًتخبة•
 ..ٍ ثزتز پضٍّؾگز همبلِ،

 ...ٍ گزٍّی فزدی، تفبٍتْبی ثِ تَخِ ثب اهىبًبت ػبدالًِ تَسیغ•

 هَخَد پتبًغیلْبی ٍ اهىبًبت اس ٍری ثْزُ•

 ای رؽتِ چٌذ ٍ ای رؽتِ ثیي گزٍّی، پضٍّؾْبی تمَیت•

 پضٍّؾی ٍ ػلوی عیبعتگذاریْبی ثِ ووه•

 فٌبٍری ٍ پضٍّؾی دادّبی ثزٍى ویفیت ثِ دعتیبثی•

  ػلوی ّبی ًمؾِ عزاحی ٍ گًَبگَى ػلوی ّبی حَسُ عبختبر تزعین•
 پضٍّؾگزاى ٍ داًؾوٌذاى هیبى ػلوی ارتجبعبت ارسیبثی ٍ ؽٌبعبیی•



کارربد-علم سنجی   
 خبؿ حیغِ در ػلوی تَلیذ ثیؾتزیي دارای ًَیغٌذگبى•
  ػلوی تَلیذ ثیؾتزیي دارای وؾَرّبی•
 ػلوی تَلیذ ثیؾتزیي دارای پضٍّؾی هزاوش ٍ ّب داًؾگبُ•
 ؽذُ تَلیذ ػلوی هتَى ًَؽتبری ّبی سثبى•
 پُزاعتٌبد ًَیغٌذگبى ٍ ّب همبلِ ّب، هدلِ•

 

 



 اتریخچً

 عٌدی ػلن حَسُ هغبلؼبت تَعؼِ ٍ رؽذ ػَاهل هْوتزیي اس یىی•
  اعت ثَدُ (Eugene Garfield)  گبرفیلذ یَخیي الذاهبت
 عبل در خبهغ، اعتٌبدی ًبهِ ًوبیِ یه تَعؼِ ّذف ثب گبرفیلذ

 Institute for scientific) ػلوی اعالػبت هَعغِ 1960
information: ISI) ًْبد ثٌیبى را.  

 



 اتریخچً

 تبویذ ًَیغٌذگبًی تؼذاد هغبلؼِ ثز وِ ػلوی ثبسدّی هَرد در (Lotka, 1926) لَتکا لبػذُ•
 را ػلوی تَلیذات فزاٍاًی تَسیغ ٍی .اًذ ًَؽتِ هغلت هَضَع چٌذ یب یه در وِ وٌذ هی

 اس ثبالیی درفذ ًَیغٌذگبى اس اًذوی تؼذاد ػلوی حَسُ یه در لَتىب لبًَى عجك . وزد ثزرعی
 .وٌٌذ هی تَلیذ را ػلوی آثبر

 در ادٍاری ًؾزیبت وِ (Bradford, 1934) تزدفَرد ػلوی ّبی همبلِ پزاوٌذگی لبػذُ•
 ایي ارائِ ثب  وٌذ، هی تَسیغ ّب هدلِ اس تؼذادی در را ّب همبلِ تؼذاد یب داًؼ خبؿ سهیٌِ یه

 : لبػذُ
 ؽًَذ هی هٌتؾز هدالت اس اًذوی تؼذاد در هْن ٍ غتِّ همبالت اس ثبالیی درفذ•
 وٌٌذ هی اعتفبدُ همبالت عبیز اس ثیؾتز ّغتِ هدالت همبالت اس پضٍّؾگزاى ٍ داًؾوٌذاى•
 .گیزًذ هی ثْزُ ًخجگبى تحمیمبت حبفل اس ثیؾتز ًخجگبى•
 یه در .وٌذ هی تؾزیح را هَضَػی حَسُ یه در پزتَلیذ ًَیغٌذگبى تؼذاد :پزایظ لبػذُ•

 پزتَلیذ یب فؼبل پذیذآٍرًذگبى تَلیذات تؼذاد هؼیي، سهبًی دٍرُ یه خالل در خبؿ حَسُ
 وِ هؼٌی ایي ثِ اعت، حَسُ ّوبى در پذیذآٍرًذگبى ول تَلیذات اس ًیوی ثب ثزاثز تمزیجب

 .وٌٌذ هی هٌتؾز ٍ تَلیذ را حَسُ یه اًتؾبرات ول اس ًیوی فؼبل پذیذآٍرًذگبى
 



گاي علم سنجی رد نیب ساری علىم  جای

  رٍؽْبی در وِ اعت ای رؽتِ چٌذ یب ای رؽتِ هیبى حَسُ یه عٌدی ػلن•
 ػلن ثب هزتجظ رٍؽْبی اس ثزخی .دارد ریؾِ رفتبری ٍ اختوبػی عجیؼی، ػلَم

  اختوبػی، ؽجىِ الگَّبی ریبضی، رٍؽْبی دیگز ٍ آهبر ؽبهل عٌدی
 هزتجظ ّبی حَسُ ٍ رایبًِ ػلَم هقبحجِ، رٍؽْبی ٍ ؽٌبختی رٍاى هغبلؼبت

 .دارد پیًَذّبیی ؽٌبعی سثبى ٍ ػلن فلغفِ ثب ّوچٌیي .اعت
 :عٌدی لنػ در ثزرعی لبثل هَخَدیتْبی اس ثزخی•
 اًفزادی ٍ گزٍّی فَرت ثِ داًؼ آٍرًذگبى پذیذ•
 داًؾگبّی آهَسػ ٍ پضٍّؾی گزٍّْبی•
 ػلوی هَعغبت•
 سئَپَلیتیه هٌبعك وؾَرّب،•
 فزػی ٍ افلی ػلوی ّبی حَسُ•

 



 شاخصهای علم سنجی

 اس هتَى ػوز ًین ٍ وٌْگی ؽبخـ فَری، ؽبخـ تبثیز، ضزیت•
 ایي وِ هؼتمذًذ ثزخی ّغتٌذ عٌدی ػلن ؽبخقْبی هْوتزیي
 ّزػ، ؽبخقْبی رٍ ایي اس گیزًذ هی ًبدیذُ را ویفیت ؽبخقْب

 هؼزفی را ؽبخقْبیی ٍ فبوتَر ایگي ، هتیَ ارسػ ٍ ٍای خی،
 هؼیبرّبی وزدى ثَهی ٍ عبسی ًزهبل ، ثبتؼذیل وِ اًذ وزدُ

 ّبی خٌجِ ثِ ػلوی تَلیذات عٌدؼ در دارًذ عؼی ػلن عٌدؼ
 .وٌٌذ تَخِ ووی ؽبخقْبی وٌبر در ّن ویفی

 



 ضزیب اتثیز

 خاظ زهاًی دٍرُ یک طَل در یافتِ اًتطار هقاالت تِ دریافتی استٌادّای تعذاد تیي نسبت تأثیر ضریة•
  .است

 .است گرفتِ ًظر در سال دٍ را زهاًی دٍرُ ایي گارفیلذ•

  غَرت قثل سال دٍ اًتطارات تِ (ّا رفرًس) هراجع کل از %20 حذٍد کِ است دادُ ًطاى تجرتِ کِ چرا•
       .گیرد هی

 ؽذُ هٌتؾز هقاالت تعذاد تز تقغین دٍعال در هؾخص هجلِ یک تِ  اعتٌادات هیشاى :تاثیز ضزیة•
 عال دٍ طی در هجلِ ایي در

 



 



 ضزیب اتثیز رشتً

 .است هجالت تأثیر ضریة هحاسثِ تِ ضثیِ آى هحاسثِ رٍش•

 .ضَدهی گرفتِ ًظر در سالِ دٍ دٍرُ یک هعوَالً ّن رٍش ایي در•
   :ضریة ایي سٌجص در•

  ضذُ ضٌاختِ رضتِ در ّاآى اّویت کِ هجالتی از تعذادی اتتذا–
   .ضًَذهی اًتخاب است،

  ّاآى اعتثار ٍ اّویت کِ را حَزُ ّویي در دیگر هجالت سپس–
   .افسایٌذ هی تعذاد ایي تِ ًیست رٍضي

  تِ هجالت از گرٍُ دٍ ایي رضتِ تأثیر ضریة سَم، درهرحلِ–
   .ضًَذهی هحاسثِ ّستِ هجالت تعییي هٌظَر

 

 



 شاخص فىریت

 آخز عبل در هؾخـ هدلِ یه ثِ اعتٌبدات هیشاى :فَریت ؽبخـ•
 عبل ایي عی در هدلِ ایي در ؽذُ هٌتؾز همبالت تؼذاد ثز تمغین

 

 



 نیمً عمر یا کهنگی متىن

 اعتٌادات ًصف آى طَل در کِ سهاًی هذت :عوز ًین•
 اعت ؽذُ هٌتؾز هجلِ، یک تِ ؽذُ اًجام

 



 JCRرتبً مجلً رد 

 



H-index 

 آى هشیت .اعت اذ ضزیت تبثیز ضزیت خبیگشیي ّبی عٌدِ اس یىی•
 تؼذاد) ویفیت ثِ ّن ٍ (همبلِ تؼذاد) وویت ثِ ّن وِ اعت ایي

  سیبد تؼذاد اًتؾبر ثذٍى تَاًذ ًوی فزد .دّذ هی اّویت ( اعتٌبدات
 ووتز ؽبخـ ایي ّوچٌیي .آٍرد دعت ثِ ثبالیی اذ ضزیت همبلِ

   .گیزد هی لزار ثبال اعتٌبد دارای همبالت اًذن تبثیز تحت
 از یک ّر کِ دّذهی پاسخ پرسص ایي تِ اچ ضاخع•

 هرزّای گسترش ٍ پیطثرد در ًقطی چِ تٌْایی تِ پژٍّطگراى
 دارًذ؟ تطری داًص هختلف ّایحَزُ در علَم

 اًذ وزدُ دریبفت ًَثل خبیشُ وِ افزادی %84 دّذ هی ًؾبى پضٍّؾْب•
 .اًذ داؽتِ 30 حذالل اذ ضزیت

 

 



 محاسبً ضزیب اچ

تا استفادُ از ضوارش استٌادّا تهِ حاغهل کهار     Hضاخع •
 . دّذیک پژٍّطگر در طَل حیات ٍی اهتیاز هی

، پس از اًجام جسهتجَ، تایهذ   Hترای تِ دست آٍردى عذد •
هقاالت را تر حسة استٌاد تِ ترتیة ًسٍلهی هرتهة کهرد ٍ    
ضوارُ هقالِ را تا تعذاد استٌادّا هقایسِ ًوَد تا تعذاد استٌاد 

 . هساٍی یا تیطتر از ضوارُ هقالِ تاضذ

 . ًَیسٌذُ است Hدٌّذُ عذد ضوارُ آى هقالِ، ًطاى•

 



 



 

Edward Witten Physicist 
 h=132 

Stephen Hawking Physicist 
 h=62 

My H-index is bigger 
than yours! 

But more people know 
who am I ! 



 H_ indexآسیبهای 

 ًیغت حغبط اعتٌبدی خَد ثِ ضزیت ایي•
 دارًذ ویفیت ثب ٍلی ون آثبر وِ ًَیغٌذگبًی ثزای ٍ ؽَد هی هحذٍد ًَیغٌذُ همبالت تؼذاد ثِ•

 4 ّوَارُ ٍی اذ ضزیت تجؼب ٍ دارد همبلِ 4 فمظ اًیؾتیي هثبل ػٌَاى ثِ ًیغت هٌبعجی ضزیت
 دارد ووتزی ًوزُ داًؾدَیبى اس ثغیبری اس دًیب داًؾوٌذ ثشرگتزیي ًتیدِ در ٍ اعت

 وٌذ هی فزك تبییذی ٍ هثجت را اعتٌبدات ّوِ ٍ گیزد ًوی ًظز در را هتي ٍ عبختبر ضزیت ایي•
 ؽَد هی اعتٌبد همبلِ رد یب ٍ ًمذ دلیل ثِ همبالت اس ثغیبری ثِ وِ فَرتی در

 هیشاى اعت هوىي وٌین ثزرعی را هغبٍی اذ ضزیت دارای ًَیغٌذگبى اعتٌبدی رفتبر اگز•
 ثبؽذ هتفبٍت خیلی ّن ثب آًْب اعتٌبدات

 20 ثب فزدی اگز هؼوَال) ؽَد هی گزفتِ ًبدیذُ ًَیغٌذُ ػلوی فؼبلیت سهبى هذت اذ ضزیت در•
 (ؽَد هی تلمی هَفمی فزد ثبؽذ داؽتِ 20 اذ ضزیت فؼبلیت عبل

 در اعتٌبدی رفتبرّبی سیزا وزد همبیغِ یىذیگز ثب اذ ضزیت ثب تَاى ًوی را هختلف ّبی حَسُ•
 .اعت هتفبٍت یىذیگز ثب هختلف ّبی حَسُ

 ایي .دّذ هی اهتیبس ٍی ػلوی حیبت عَل در پضٍّؾگز یه وبر حبفل ثِ اعتٌبدّب ؽوبرػ ثب•
 گذارد ًوی ؽبخـ ثز تبثیزی همبالت گًَِ ایي ٍ اػتٌبعت ثی پزاعتٌبد ّبی همبلِ ثِ ؽبخـ

 



H-Index 

  ایي وِ عبیتْبیی ٍة ثب ارتجبط در را را سیز هَارد ثتَاى ؽبیذ ولی عَر ثِ•
 :گزفت ًظز در ًیش وٌٌذ هی هحبعجِ را ضزایت

 اعت خَدؽبى پَؽؼ تحت ّبی هدلِ ثِ هحذٍد آًْب در خغتدَ•
 اًدبم خَد پَؽؼ تحت ّبی هدلِ اعتٌبدات اعبط ثز ًیش سا اعتٌبدی تحلیل•

 دٌّذ هی
 فمظ پَؽؼ تحت غیز ّبی هدلِ اعتٌبدی تحلیل در عبیٌظ اٍ ٍة در•

 وٌذ هی لحبػ را اٍل ًَیغٌذُ
 تحلیل اس اعت هوىي اؽىبل وَچىتزیي ثب ٍ ّغتٌذ حغبط تبیپی اؽتجبّبت ثِ•

 ؽًَذ حذف
 دارًذ هؾىل ...ٍ ًمغِ ٍ آپبعتزٍف ثب خبرخی ًَیغٌذگبى اعبهی هَرد در•
 دارًذ پَؽؼ تحت ووتز را اًگلیغی غیز هٌبثغ•

 



http://www.eigenfactor.org 

 
•Eigenfactorتَخِ لبثل ًىتِ . اعت ًؾزیبت ثزای ارسؽی خبهغ فبوتَر یه 

 ثِ ًؾزیِ ارخبع فاکتَر ایوپکت خالف تز فبوتَر ایگي هحبعجِ در ایٌىِ
 . هیؾَد فزك هتفبٍت ، هختلف ًؾزیبت تَعظ ارخبع اهتیبس ٍ خَد

 اعتٌبدات ٍسى اس ثیؾتز ثبالتز رتجِ ثب هدلِ یه اعتٌبدّبی ٍسى فبوتَر ایگي در•
 .اعت تز ضؼیف هدلِ یه

 هْن هدالتی فبوتَر ایگي در .دارًذ هغبٍی ٍسى اعتٌبدّب ّوِ تبثیز ضزیت در•
 .ؽَد هی دادُ ارخبع آًْب ثِ هْن هدالت تَعظ تٌبٍة ثِ وِ ّغتٌذ

•Article Influence (اًتؾبرػ اٍل عبل 5 در) را همبلِ یه تبثیز هیبًگیي 
 عبیت در هزثَعِ ّبی دادُ .دّذ هی لزار عٌدؼ هَرد هدلِ یه اػتجبر در

  .ؽَد هی اعتخزاج آر عی خی اس فبوتَر ایگي
 

http://www.eigenfactor.org/


 



Hot paper 

 همبالت ثِ ًغجت سٍد خیلی وِ همبالتی :(hot paper) داؽ همبلِ•
 هی دریبفت اعتٌبد سهبًی ثبسُ ّوبى ٍ هَضَػی حَسُ ّوبى در هؾبثِ
 در وِ اعت سهبًی اس ثلىِ ًیغت اًتؾبر تبریخ هحبعجِ هالن .وٌٌذ

 ثبسُ در اخیز عبل 2 اًتؾبرات .اعت ؽذُ ًوبیِ آی اط آی دیتبثیغْبی
 ثبسُ ایي در وِ اًتؾبراتی ٍ گیزد هی لزار ثزرعی هَرد اخیز هبُ 2

  اعتٌبد دارای همبالت %0.1 در ٍ گزفتِ را اعتٌبد ثیؾتزیي هبِّ 2 سهبًی
  ول ًِ ؽَد هی ؽوبرػ را لجل هبُ 2 اعتٌبدات فمظ) .ثبؽذ گزفتِ لزار

 .(عبل 2
 ثبسُ یه در :(highly cited paper) اعتٌبد ثیؾتزیي دارای همبالت•

   .ؽَد هی ؽوبرػ اعتٌبدّب عبلِ 10 سهبًی
 

 



   (Essential Science indicator)علم طالهی داران 

•ESI  عبل گذؽتِ، همبالت داؽ در دٍ  10پزاعتٌبدتزیي همبالت در
ثِ )هزثَعِ را پَؽؼ هی دّذعبل گذؽتِ ٍ تحلیل ّبی اعتٌبدی 

 (.ؽذُ اعتتزخوِ 

رتجِ ثٌذی هؼتجزتزیي ثْزُ ٍری ػلوی اػضبی ّیبت ػلوی ًوبیِ •
 :داًؾگبّی در ایبالت هتحذُ اهزیىبعت 

ESPI: Faculty Scholarly Productivity Index 
 

 



 



 



 



 ارسش متیى

   .ضذ هعرفی 2006 سال در هَییج تَسط کِ است سٌجیعلن جذیذ ضاخػْای از یکی•
  در ٍ سالِ پٌج دٍرُ یک در را آى کِ است تأثیر ضریة ضذُ اغالح ضکل ٍاقع در•

   .کٌذهی هحاسثِ خاظ هَضَعی
 تر سالِ پٌج دٍرُ یک در هجلِ یک ّایهقالِ تِ استٌادّا تعذاد تقسین آى هحاسثِ ًحَُ•

   است زهاًی دٍرُ ّواى در هجلِ ّواى ّایهقالِ تعذاد
   .ًوایذهی گیریاًذازُ پژٍّص هَرد حَزُ کل در ّاًسثت ّویي تا را حاغل عذد کِ•

 

هتیَ ارسػ• =
𝐴/𝐵

𝐶/𝑑
 

•A= هدلِ یه در عبلِ 5 دٍرُ یه در اعتٌبدات خوغ 
•B= هدلِ یه در عبلِ 5 دٍرُ یه در هٌتؾزُ همبالت خوغ   
•C=   عبلِ 5 دٍرُ یه در ًظز هَرد هَضَػی حَسُ اعتٌبدات ول تؼذاد 
•D= عبلِ 5 دٍرُ یه در هَضَػی حَسُ آى در هٌتؾزُ ّبی همبلِ ول تؼذاد 

 



 (  g)شاخص جی 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تعداد مقاالت

 8 7 6 6 5 5 4 3 1 0 0 تعداد استنادات

فراوانی تجمعی 

 استنادات

45 45 45 44 41 37 32 27 21 15 8 

 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 2جی به توان 

 پراستناد مقاالت کردن برجسته برای : (g) جی شاخص
  .شد مطرح اچ شاخص اصالح و 

  )( 2 توان به جی که است  مقاالت تعداد باالترین
  .است شده استناد آن به بیشتر یا
  است جی شاخص 6 عدد زیر جدول در مثال عنوان به

  بعد به 2 توان به 6 از زیرا
 .است 2 توان به جی ضریب از کمتر از کمتر استنادات تجمعی فراوانی

 



 استفادي اس مؤلفً اهی علم سنجی رد کشىراه و نظامهای رتبً بىذی معتبز

 آى ّذف ٍ رٍد هی وبر ثِ ثَدخِ تخقیـ ثزای رٍؽی ػٌَاى ثِ ارسیبثی ٍظیفِ اًگلغتاى کؾَر در•
 گزٍُ وؾَر ایي در .اعت گزفتِ فَرت پضٍّؾْبی ویفیت اعبط ثز ّب داًؾگبُ در پضٍّؼ ّشیٌِ تَسیغ

 ٍ آًْب پضٍّؾْبی ٍ افزاد ػیٌی ػولىزدّبی ٍلی گیزد هی لزار ثزرعی هَرد ول یه ػٌَاى ثِ آهَسؽی
 سیز هَارد ثِ ثزًبهِ ایي در .گیزًذ هی لزار تَخِ هَرد آهَسؽی گزٍُ ّز تخققی آهَسؽی گزٍّْبی ًیش

 :  ؽَد هی تَخِ
 ًؾًَذ تلمی فؼبل پضٍّؾگز ػٌَاى ثِ اگز حتی آهَسؽی ّبی گزٍُ در افزاد ٍضؼیت دلیك ثزرعی•
 فؼبل پضٍّؾگزاى دادّبی ثزٍى عبیز ٍ اًتؾبرات•
 ّشیٌِ ؽبهل پضٍّؼ ثیزًٍی ّبی ّشیٌِ خشئیبت ثب ّوزاُ پضٍّؾی ثَرعْبی ٍ پضٍّبى داًؼ ولی ًوبی•

 پضٍّؼ راّجزدّبی ٍ هؾی خظ عبختبر، پضٍّؼ، هحیظ تَفیف اعتفبدُ، هَرد هٌبثغ ٍ ًمذی ّبی
 :ثزیتبًیب در پضٍّؼ عٌدؼ ّبی هإلفِ•
 ػلوی گزٍُ ّز در پضٍّؾگز ّز ػلوی آثبر ثزتزیي اس ػٌَاى 4 ارسیبثی•
 ػلوی گزٍُ ّز ثِ یبفتِ تخقیـ ثَدخِ هیشاى•
 ػلوی گزٍُ ّز در آهَختگبى داًؼ تؼذاد•
 ػلوی گزٍُ ّز در دوتزی ّبی دٍرُ•

 



 استفادي اس مؤلفً اهی علم سنجی رد کشىراه و نظامهای رتبً بىذی معتبز

 ایبالت در دوتزی ّبی پزٍصُ ثزرعی هلی ًظبم :اهزیکا کؾَر در•
 ثیؼ در رؽتِ 62 در دوتزی ثزًبهِ 5000 ثزرعی اعبط ثز وِ هتحذُ

 در وبر ایي ثزای را ٍیضگی 20 اعت دادُ اًدبم اهزیىب داًؾگبُ 212 اس
 :اس ػجبتغت آى اس ثزخی وِ اعت گزفتِ ًظز

 ػلوی ّیئت ػضَ ّز اسای ثِ اًتؾبرات تؼذاد•

 همبالت ثِ اعتٌبدات هیشاى•

 گزًت دارای ػلوی ّیئت اػضبی درفذ•

 ػلوی ّیئت اػضبی ول ثِ ػلوی خَایش دریبفت ًغجت•

 ای رؽتِ ثیي ػلوی ّیئت اػضبی درفذ•

 



 استفادي اس مؤلفً اهی علم سنجی رد کشىراه و نظامهای رتبً بىذی معتبز

 اثشار ػٌَاى ثِ ارسیبثی اس ٍ اعت ًزٍص داًؾگبّْبی اًدوي ػْذُ ثز ٍظیفِ ایي ًزٍص کؾَر در•
 وویتِ عبلِ 5 ّبی دٍرُ در پضٍّؾی ّبی ثزًبهِ هذاٍم ارسیبثی ثزای .ؽَد هی اعتفبدُ هذیزیتی

 :پزداسًذ هی اهز ایي ثِ سیز ّبی همَلِ اعبط ثز وِ دارد ٍخَد خبفی داًؾگبّی ّبی
 ػلوی ّیئت اػضبی•
 پضٍّؼ رعبلت ٍ پضٍّؾی عزح•
 آهذُ دعت ثِ ًتبیح ٍ ّب ثزًبهِ هحتَای•
   اًتؾبرات•
 ّوبیؾْبی در ؽذُ ثزگشار عخٌزاًیْبی ٍ اختزاع ثجت لجیل اس هؼتجز ؽبخقْبی عبیز ٍ ثزتز اثز 5•

 الوللی ثیي
 رٍؽْب، ٍ ّب ایذُ ثَدى ًَ ٍ تبسگی ػلوی، ویفیت وزدى هؾخـ ٍ وتبثؾٌبختی تحلیلْبی•

 آى ؽْزت ٍ تبثیز ، رؽتِ ٍ هَضَػی حَسُ اّویت
 هذت ثلٌذ اخزایی لبثلیت ٍ ػلوی رثظ•

 



 استفادي اس مؤلفً اهی علم سنجی رد کشىراه و نظامهای رتبً بىذی معتبز

 ٍ لْغتاى هجارعتاى، هاًٌذ ؽزقی ارٍپای کؾَرّای در•
 :وٌٌذ هی اعتفبدُ را سیز هؼیبرّبی ًیش اعلَاکی

 ٍ اًتؾبرات ثٌذی عجمِ عبلِ، 5 سهبًی دٍرُ یه در اًتؾبرات•
 اًتؾبرات اس ًوًَِ 10 حذالل ثزرعی

 عبلِ 5 سهبًی دٍرُ یه در اعتٌبدی هٌبثغ در اعتٌبدات ثزرعی•

 تحزیزیِ ّیئت ٍ اػضبی ٍضؼیت ثزرعی•

 ػلوی خَاهغ عبیز ٍ الوللی ثیي وٌفزاًغْبی در هؾبروت•

 



 استفادي اس مؤلفً اهی علم سنجی رد کشىراه و نظامهای رتبً بىذی معتبز

 :اعتزالیا در•
  عزهبیِ اس %30 هؼبدل) پضٍّؾی داًؾدَیبى خذة در هَفمیت•

 (گذاری
  عزهبیِ اس %60 هؼبدل) پضٍّؾی درآهذّبی خذة در هَفمیت•

 (گذاری
  آًْب پضٍّؾی اًتؾبرات ثزًٍذادّبی ویفیت ٍ وویت در هَفمیت•

 (گذاری عزهبیِ اس %10 هؼبدل)
 



 استفادي اس مؤلفً اهی علم سنجی رد کشىراه و نظامهای رتبً بىذی معتبز

 سیز دعتِ دٍ در را ارسیبثی ؽبخقْبی لیذى تٌذی رتثِ ًظام•
 :وزدُ تمغین

 ثِ اعتٌبد هیبًگیي ؽذُ، هٌتؾز همبالت تؼذاد ؽبهل تبثیز ؽبخقْبی•
 ػلوی تَلیذات پزاعتٌبدتزیي %10 در داًؾگبُ عْن همبالت،

 عبیز ّوىبری ثب داًؾگبُ اًتؾبرات تؼذاد ؽبهل ّوىبری ؽبخـ•
 ثیي هؾتزن ػلوی تَلیذات ًغجت ػلوی، هَعغبت ٍ داًؾگبّْب

 هلی ٍ فٌؼت ثب ّوىبری الوللی،

 



 استفادي اس مؤلفً اهی علم سنجی رد کشىراه و نظامهای رتبً بىذی معتبز

 :تایَاى تٌذی رتثِ•
 تؼذاد ٍ گذؽتِ عبل 10 در همبالت تؼذاد) پضٍّؼ ٍری ثْزُ•

 (خبری عبل در همبالت
 تؼذاد ٍ گذؽتِ عبل 10 در اعتٌبدات تؼذاد) پضٍّؼ تبثیز•

 (گذؽتِ عبل 10 در اعتٌبد هیبًگیي ٍ اخیز عبل 2 در اعتٌبدات
  عبل 10 در پزاعتٌبد همبالت تؼذاد ٍ اذ ضزیت) پضٍّؼ تؼبلی•

 تبثیز ضزیت دارای هدالت در ؽذُ چبح همبالت تؼذاد گذؽتِ،
 (ثبال

 



 استفادي اس مؤلفً اهی علم سنجی رد کشىراه و نظامهای رتبً بىذی معتبز

 :رتثِ تٌذی تایوش•
در .  تبثیز اعتٌبد اس عزیك ؽوبرػ اعتٌبدّب فَرت هی گیزد•

همبلِ در عبل هٌتؾز وزدُ ثبؽذ  200فَرتی وِ داًؾگبُ حذالل 
 هَرد عٌدؼ لزار هی گیزد

 



 استفادي اس مؤلفً اهی علم سنجی رد کشىراه و نظامهای رتبً بىذی معتبز

 ؽوبرػ عزیك اس اعتٌبد تبثیز (QS) اط کیَ تٌذی رتثِ•
 : .گیزد هی ًظز در را ػلوی ّیئت ػضَ ّز اسای ثِ اعتٌبدّب

 همبالت ثِ ارخبع عزاًِ•

 همبالت تؼذاد عزاًِ•

 داًؾدَ ثِ اعتبد ًغجت•

 داًؾدَ ٍ اعتبد هجبدلِ ٍ الوللی ثیي داًؾدَیبى ٍ اعبتیذ تؼذاد•

 



 آسیب شىاسی علم سنجی

   گیزًذ، ًوی لزار اعتٌبد هَرد وِ هإثزی آثبر•
   ؽًَذ، هی ٍالغ هغتٌذ وِ هإثزی غیز آثبر•
   گزفتِ، عَ اعتٌبدّبی•
 ،هلی عغح در اعتٌبدّب•
 ،(هٌفی هثجت،) اعتٌبدّب هختلف اًَاع  •
  هَضَػی، حَسُ یه اًذاسُ ٍ ظزفیت  •
  حذ، اس ثیؼ اعتٌبدی خَد•
   ًَیغٌذُ، چٌذ دارای همبالت در اعتٌبدی خَد حذف دؽَاری•
 ،دیگز رؽتِ ثِ رؽتِ یه اس اعتٌبد ٍیضگیْبی ثَدى هتفبٍت•
  اًگلیغی، سثبى ثَدى غبلت  •
   اعتٌبدی، پبیگبّْبی ًجَدى وبهل•
 اعتٌبدی ّبی ًوبیِ در اؽتجبّبت•



 وب سنجی

 ٍ ، اعالػبتی هٌبثغ اس اعتفبدُ ٍ عبختبر ووی ّبی خٌجِ هغبلؼِ اس اعت ػجبرت عٌدی ٍة•
 عٌدی وتبة ٍ عٌدی اعالع ّبی ؽیَُ اس گیزی الگَ ثب وِ ٍة در رفتِ وبر ثِ فٌبٍریْبی

  .گیزد هی فَرت
 :سُ.ح ایي در وٌٌذُ تؼییي ّبی ؽبخـ•
 ٍة ففحبت هحتَای تحلیل•
 ٍثی پیًَذّبی عبختبر تحلیل•
 ٍة اس اعتفبدُ هیشاى تحلیل•
 وبٍػ هَتَرّبی ػولىزد ؽبهل ٍة فٌبٍراًِ تحلیل•
 (عبیت ٍة یه ثِ ؽذُ دادُ پیًَذّبی هیبًگیي تحلیل) عبیتْب ٍة تبثیزگذاری هیشات عٌدؼ•
 عبیت ٍة رؤیت هیشاى عٌدؼ•
 عبیتْب ٍة ثیي ّوىبری ثزرعی•
 ٍة هحیظ در وبرثزاى تَرق ٍ یبثی اعالع رفتبر ثزرعی•
 ٍة در وؾَرّب حضَر ثزرعی•

 



 آسیب شىاسی وب سنجی

 ًبپبیذاری ففحبت ٍة، •

 ،وبر افتبدى عزٍر اس •
 ،هغبئل سثبًی •
 ٍة پٌْبى •



 ضزیب اتثیز وب

/ تؼذاد پیًَذّبی ثیزًٍی ٍة عبیت ; ضزیت تبثیز گذار خبرخی •
 تؼذاد ففحبت هَخَد در آى ٍة عبیت

/ تؼذاد خَد پیًَذیْبی ٍة عبیت ; ضزیت تبثیزگذار داخلی •
 تؼذاد ففحبت ٍة هَخَد در آى ٍة عبیت
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