شاخص های علن سنجی

شاخص ّای ػلن سٌجی شاهل شاخص ّای ارسیابی کوی ٍ کیفی بزًٍذاد ػلوی پژٍّشگزاى است کِ هی تَاًذ هبٌای ارسشیابی ،رتبِ بٌذی ٍ ًیش
سیاست گذاری ّای پژٍّشی ،طزاحی ًقشِ راُ تَسؼِ ٍ دستیابی بِ هزجؼیت ػلوی قزار گیزد.
شاخص ّای استٌادی بِ دلیل تَجِ بِ کیفیت تَلیذات ػلوی ٍ کارآهذی باالی آى در تحلیل ّای استٌادی ،اس رایج تزیي ٍ هؼتبزتزیي شاخص ّای
ػلن سٌجی ّستٌذ.
هْوتزیي شاخص ّای ػلن سٌجی کِ بز هبٌای تحلیل ّای استٌادی شکل گزفتِ اًذ ،ػبارتٌذ اس:
شاخص اچ  (H-index):شاخص اچ ) (hیک پژٍّشگز ،شاهل  hتؼذادی اس هقاالت اٍست کِ بِ ّز کذام اس آًْا حذاقل  hبار استٌاد شذُ باشذ.
شاخص ام  (M-Index):شاخص ّ hز پژٍّشگز بِ طَل هذت فؼالیت پژٍّشی ٍی بستگی دارد .سیزا با گذشت سهاى ،تؼذاد هقاالت ٍ استٌادّا
بِ آى افشایش هی یابذ .بِ ّویي جْت ،بزای هقایسِ پژٍّشگزاى در هزاحل هختلف دٍرُ فؼالیت آًْا ،شاخص  Mهؼزفی شذ .ایي پاراهتز در ًتیجِ
تقسین شاخص اچ ّز پژٍّشگز بز سي ػلوی ٍی بِ دست هی آیذ .هٌظَر اس سي ػلوی ،شوار سال ّایی است کِ اس سهاى اًتشار اٍلیي هقالِ اٍ هی
گذرد .
شاخص جی  (G-Index):یکی دیگز اس ضؼف ّای شاخص اچً ،ادیذُ گزفتي هقاالت پزاستٌاد است .در سال  ۶۰۰۲شاخص  Gبزای تکویل
ػولکزد شاخص  ٍ hرفغ ایي ضؼف هؼزفی شذ .در ایي شاخص بز خالف شاخص اچ بِ هقاالتی کِ بیشتز هَرد استٌاد قزار هی گیزد ٍسى بیشتزی دادُ
هی شَد .بٌا بِ تؼزیف شاخص  gبزابز است با باالتزیي رتبِ در لیست ًشٍلی هقاالت بِ تزتیبی کِ  gهقالِ اٍل حذاقل تؼذاد  g2استٌاد دریافت کزدُ
باشٌذ ٍ هجوَع استٌادّای هقاالت تا  gبشرگتز یا هساٍی  g2باشذ .با تَجِ ٍ دقت در ًحَُ هحاسبِ  G-Indexدرهییابین کِ هیشاى ّ G-Indexیچ
ٍقت کوتز اس ً H-Indexخَاّذ بَد .ایي شاخص بزای بزجستِ کزدى هقاالت پزاستٌاد ٍ اصالح شاخص اچ هطزح شذ ٍ باالتزیي تؼذاد هقاالت است
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ضریب تاثیر  ( IF):ضزیب تاثیز یک هجلِ ػبارت است اس ًسبت بیي استٌادّای دریافتی بِ هقاالت اًتشار یافتِ در طَل یک دٍرُ سهاًی .هؼوَالً
یک دٍرُ دٍسالِ بزای بزرسی در ًظز گزفتِ هیشَد.

