
 بندی مجالتهای رتبهآشنایی با نظام

 خانیایمان صادقگردآورنده: 

 آباداستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف
 

 ISIمؤسسه 

و انتشارات علمی  سنجیعلم ای با تمرکز برمؤسسه ISI (Institute for Scientific Information) یا علمی اطالعاتمؤسسه 

 عنوانخریداری و به ۰۶۶۱در سال  تامسون علمیمؤسسه  تأسیس شد. این مؤسسه توسط یوجین گارفیلد توسط ۰۶۹۱است که در سال 

Thomson ISI  شناخته شد و اکنون نیز با نام Thomson Scientific شود. مؤسسه اطالعات علمی بخشی از شرکتشناخته می  

Thomson Reuters  است. 

 یسازنمایه خدمات این اختصاصی طوربه. دهدمی ارائه را مقاالت و هاکتاب فهرستاده های دخدمات مربوط به پایگاه ISI مؤسسه

 قاالتم هایقولنقل هایداده نگهداری شامل خدمات این. استشده گذاریپایه گارفیلد خود توسط که است آنها تحلیل و هاقولنقل

در دسترس است. این   ISI's Web of Knowledge داده گاهی است. این خدمات از طریق سرویس پایگاهدانش نشریه هزاران

ها بیشتر مورد ارجاع قرار گرفته و چه مقاالتی از این مقاله مطلبی دهد که بدانند کدام مقالهپایگاه داده به پژوهشگران این امکان را می

 .اندقول کردهرا نقل

 (Journal Citation Reportsر )آسیکه با سرواژه جِی ت علمیگزارش استنادی مجال آی، ساالنه گزارشی را تحت عنوان اِس آی

 impact) ضریب تاثیر شده در بانک اطالعاتی خود را بر اساس شاخصی با عنوانکند که در آن، مجالت نمایهمعروف است ارائه می

factor ) بار علمی مجالت علمی محسوبهای اصلی برای اعتکند. در حال حاضر ضریب تاثیرگذاری یکی از شاخصبندی میرتبه 

 .شودمی

http://mjl.clarivate.com/ 

 Impact Factorضریب تأثیر 

های مختلف در سطح ملی یا برای علمی در رشته نشریات بندییک شاخص کمی است که برای ارزیابی، مقایسه و رتبه  ضریب تأثیر

 دهنده فراوانی استنادهایی است که در طول یک دوره زمانیشود. این شاخص نشانالمللی به کار گرفته میدر سطح بینها مقایسه مجله

بر مبنای ارجاعات به هر  این عامل همه ساله توسط مؤسسه اطالعات علمی .شودمشخص به یک مقاله چاپ و در یک نشریه داده می

شود. این ضریب، نه برای مقاله یا نویسنده، منتشر می  JCR های ارجاع مجله یاگزارش یک از مجالت علمی آن محاسبه و نتیجه در

http://mjl.clarivate.com/


تأثیر  گیرد؛ به عبارت دیگر برای هر سال معین، ضریبشود. محاسبه بر مبنای یک دوره سه ساله صورت میبلکه برای مجله محاسبه می

برای مثال اگر در سال  .باشدمی قبلی متوالی سال دو طی در مجله ان در منتشرهیک مجله متوسط تعداد ارجاعات داده شده به هر مقاله 

 ۴۸مقاله و در سال  ۱۹تعداد  ۴۱آن مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال  ۴۸و  ۴۱های های سالارجاع به مقاله ۸۱جمعاً  ۴۸

است؛ یعنی به طور  ۴/۱ آید کهبه دست می( ۰۱=۱۸+۱۹بر ) ۸۱مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله از تقسیم  ۱۸تعداد 

 .مرتبه مورد استناد مقاالت دیگر قرار گرفته است ۴/۱ نشریه آنمتوسط هر مقاله 

 

 اسکوپوس

 می شمارب جستجو برای جامع و سریع های ابزار از یکی اسکوپوس بزرگترین پایگاه چکیده و نمایه های استنادی جهان است که

 اهپایگ این  است که استفاده از اطالعات آن بصورت رایگان فراهم نیست. Elsevier هلندی ناشر محصوالت از یکی اسکوپوس .رود

 نیز را نهاآ استنادات میزان بلکه آنها چکیده و مقاالت اطالعات تنها نه که است مختلف های حوزه در پژوهشگران برای خوبی ابزار

حقیقاتی و رین نویسنده ، سازمان ، مراکز تت فعال توان می معتبر مقاالت به دسترسی و جستجو بر عالوه دیگر عبارت به. کند می بیان

 کتب لمی،ع مجالت خود، وسیع ای رشته میان پوشش با پایگاه این  مجالت هسته را در حوزه موضوعی خاص تعیین و رتبه بندی کرد.

 مکانا همچنین د.ده می ارائه انسانی علوم و هنر اجتماعی، علوم پزشکی، تکنولوژی، های زمینه در را کنفرانسی مقاالت مجموعه و

 .کندمی فراهم نیز را اختراعات ثبت در جستجو

ناشر جهان را جمع آوری کرده است. در مجموع این پایگاه  ۰۱۱۱میلیون سند از بیش از  ۰۹پوس اطالعات کتابشناختی بیش از واسک

 Article-in-press مجله علمی پژوهشی را در خود نمایه کرده است. اسکاپوس امکان جستجو در مقاالت ۱۱۱۱۱اطالعات بیش از 

را نیز فراهم کرده است. پوشش موضوعی  (اندند ولی هنوز به مرحله چاپ نرسیدهمقاالتی که برای چاپ، پذیرش شده ا)

 .باشد می … و انسانی علوم مهندسی، پایه، علوم پزشکی، زیستی، علوم پوسواسک

 کار. در ایناست حتی برای کاربران تازه در اسکوپوس و کار با آن راحت جستجوگوید می انجام شد ۱۱۱۹که در سال  ایمطالعه

اند. همچنین توان در یادکردها به جلو و عقب رفت. یعنی مقاله به چه منابعی ارجاع داده یا چه مقاالتی به این مقاله ارجاع دادهپایگاه می

 .از رشته محقق است نیز رفت توان در این زنجیره یادکردها به مقاالتی که خارجای است میاز آنجا که این پایگاه بین رشته

وابستگی به دانشگاه یا موسسات  دهد که اطالعات مهمی را در بر دارد مانندنویسنده، پروفایل هم ارائه میاسکوپوس همچنین برای هر 

رده دریافت ک، تعداد آثار چاپ شده و اطالعات کتابشناسی آنها، مراجع و تعداد یادکردهایی که هریک از مقاالت (affiliation) دیگر

 کند.نده حساب میسیرا برای نو (H indexاچ ) شناسهاست. 

https://www.scopus.com/home.uri 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DA%86
https://www.scopus.com/home.uri


 H indexاچ ایندکس 

وری و تأثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص کوشد بهرهشاخصی عددی است که می اچ ایندکس

ز این شاخص شود. ابا در نظر گرفتن تعداد مقاالت پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقاالت توسط دیگران محاسبه می

ها و ی تأثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد، مثالً ایندکس اچ برای محاسبه تأثیرگذاری علمی دانشگاهتوان برامی

 ن یک کشور نیز قابل استفاده است.دانشمندا

اند متمایز توان به وسیله آن محققان تأثیر گذار را از آنهایی که صرفاً تعداد زیادی مقاله منتشر کردهایندکس شاخصی است که می چا

 کنند کاربرد دارد. محاسبه اچ ایندکسنمود. این شاخص همچنین برای مقایسه محققانی که دریک حوزه کاری یکسان فعالیت می

 (ISC) آی اس آی و گوگل اسکالر برای مقاالت انگلیسی زبان و نیز پایگاه استنادی علوم جهان اسالم های اسکوپوس،توسط پایگاه

پذیر شده است. محاسبه ایندکس اچ بر پایه توزیع استنادات داده شده به آثار منتشره یک فرد یا گروهی از برای مقاالت فارسی امکان

 .گیردافراد صورت می

مورد اثر انتشاراتی )مثل مقاله( دارد که به هر کدام از  h است، یعنی تعداد h برای شخصی به میزانایندکس -چتر، وقتی ابه زبان دقیق

محاسبه  ۰گوییم ایندکس تأثیرگذاری علمی فردی از طریق ایندکس اچ به میزان مثالً اگر می بار استناد شده است. h کم ها دستآن

بار استناد شده  ۰کم مقاله، دست ۰اثر انتشاراتی، مثل مقاله، دارد که به هر کدام از این  ۰ شده است، منظورمان این است که این شخص

 .است

 

 سایماگو

االت علمی شود که براساس تعداد مقتوسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می بندی سایمگونظام رتبه

بندی کند. این رتبهبندی میارزیابی و رتبه ها راآن اسکوپوس بانک اطالعاتی موجود درکشورهای مختلف  آموزش عالی موسسات

ها و موسسات پژوهش محور در جهان است. اخیراً این نظام پژوهشی دانشگا ه بندیی رتبههانظام ترینیکی از جدیدترین و جامع

بندی دو شاخص جدید عملکردی )نمایه تخصصی و میزان تعالی( را به چهار شاخص قبلی برای ارزیابی دستاوردهای پژوهشی رتبه

  دانشگاه هاافزوده است

 :بندی عبارتند ازخصوصیات بارز این رتبه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C


 های مختلف و با های پژوهش محور در اندازهها و سایر سازماندر این نظام از دانشگا هان: د بر فراگیری در سراسر جهتأکی

 .شودهای مختلف متعلق به پنج قاره جهان استقبال میماموریت

 ده طراحی رکیب موارد تهیه شبندی خود را بر اساس فیلتر کردن و تدهد تا رتبهاین برنامه به کاربران اجازه میی: مشتری مدار

در ابعاد  گیریتصمیم یا مقایسه موسسات بر اساس نیاز، فرایندهای ارزیابی کاربران، امکان گیریاندازه کنند. همچنین با

 .سازدمختلف پژوهشی را فراهم می

 ابل اعتماد، دقیق به نتایج ق در این نظام با استفاده از بزرگترین بانک اطالعات علمی یعنی بانک اسکوپوس،ت: جامعیت اطالعا

 .و جامعی دسترسی خواهیم داشت

http://www.scimagojr.com/ 

 

 چند سایت مفید

 /http://impactfactor.ir سایتی برای دسترسی به اطالعات علمی مجالت

 http://linkedin.com متخصصین دنیا شبکه اجتماعی

 /https://www.researchgate.net شبکه اجتماعی پژوهشگران دنیا

 

 مراجع:

https://fa.wikipedia.org 

https://iranpaper.ir 
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